האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ל' שבט תשע"ט
 05פברואר 2019

לכבוד
ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בז' אדר א'  ,תשע"ט ()12.2.2019

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה ,שתיערך ביום שלישי ,ז' באדר א' תשע"ט ( ,)12.2.2019בשעה ,12:00
בחדר הישיבות תמר קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –8.1.2019יופץ בהמשך.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על הסמכה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני ( )M.Urb.Des.ללא
תזה בעיצוב אורבני – המשך דיון( .מסמך מס' -10157מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .3.2המלצה על הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון ( )B.A.חד-חוגי בחינוך וחברה( .מסמך
מס' -10204מצ"ב)
 .3.3המלצה על הסמכה למכללת סכנין – מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה"
( )B.Ed.המסלול היסודי (א'-ו') במתכונת דו-חוגית במדעים-חוות דעת סוקרות( .מסמך מס' -10205
מצ"ב)
 .4הכרה בתואר של מוסדות המוכרים ע"י מל"ג יו"ש:
 .4.1המלצה על הכרה בתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בלשון עברית במתכונת דו-חוגית של מכללת
הרצוג (גוש עציון) ,בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש ,ומתן הסמכה למכללת הרצוג
(ירושלים) מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר( .מסמך מס' -10187מצ"ב)
עולה באותו יום למל"ג
 .5הרכבי ועדות
 . .5.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא
תזה ( )M.A.בניתוח התנהגות( .מסמך מס' -10189מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .5.2אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
לקבל הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא( .מסמך מס' -10188
מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג

 .6שונות.
 .6.1ראש תכנית הלימודים לתואר שני בתקשורת חזותית ללא תזה ( )M.Des.המתקיימת בבצלאל –
אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים( .מסמך מס' -10206מצ"ב)
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 .6.2המלצה להמשיך ולקיים תכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי במתמטיקה
במסגרת המח"ר ,בקמפוס נוות ישראל (לנשים) למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת
ליפשיץ – חוות דעת סוקר עם תום סיום המחזורים הראשונים להפעלת התכנית( .מסמך מס' -10168
מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .6.3תכנית הלימודים לתואר בוגר הוראה ( )B.Ed.בחינוך מיוחד רב-גילאי ( )6-21במכללה האקדמית
לחינוך חמדת הדרום -חוות דעת סוקרות בנושא עמידת המוסד בדרישות סגל( .מסמך מס' -10207
מצ"ב)

בברכה
בתיה הקלמן
ממונה תחום רוח וחברה באגף האקדמי
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