האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

י"ב אלול תשע"ט
 12ספטמבר 2019

לכבוד
חברי ועדת המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בכ"ד באלול ,תשע"ט ()24.9.2019
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי כ"ד באלול תשע"ט ( ,)24.9.2019בשעה 11:00
בחדר הישיבות הקטן (רימון)  ,קומה ב' ,בבניין המועצה.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –13.8.2019מצ"ב.
 .3אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .3.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ()M.Sc.
ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים ,והמלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב
לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ( )M.Sc.עם תזה בהנדסת תקשורת מחשבים  -דוח הוועדה; (מסמך
מס'  -10405מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .4הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.1המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שנה (עד ספטמבר  )2020לטכניון -מכון
טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון ( (B.Sc.בהנדסת נתונים ומידע -חו"ד סוקרים; (מסמך מס'
-10406מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .4.2דיון בדבר הענקת הסמכה להעניק תואר ראשון ( (B.Sc.במערכות מידע למכללה האקדמית ת"א-יפו
בעקבות דיווח המוסד בעמידה באבן דרך; (מסמך מס'  -10407מצ"ב)
 .4.3המלצה על הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים (עד ספטמבר  )2022להעניק תואר ראשון ((B.Sc.
במערכות מידע למכללה האקדמית אחוה -חו"ד סוקרים; (מסמך מס' -10408מצ"ב)
 .5הרכבי ועדות:
 .5.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
חד חוגי ( )B.Sc.במדעי המעבדה הרפואית; (מסמך מס'  -10409מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .6שונות:
 .6.1תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב במסגרת מח"ר (לנשים) למכללה האקדמית
הדסה -דיווח המוסד על עמידה באבן דרך; (מסמך מס'  -10410מצ"ב)
 .6.2המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול בזמן
חלקי בשנקר-הנדסה .עיצוב .אמנות -חוות דעת סוקר; (מסמך מס'  -10411מצ"ב)
בברכה,
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