האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"ד סיון תש"פ
 16יוני 2020

לכבוד
חברי ועדת המשנה להנדסה טכנולוגיה מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי כ"ד בסיון תש"פ ()23.6.2020
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה שתיערך ביום שלישי א' בתמוז תש"פ ( ,)23.6.2020בשעה  10:30באמצעות
אפליקציית זום.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  - 26.5.2020מצ"ב.
 .3הרכבי ועדות:
 .3.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים ארבע שנתית
ללימודי רפואה(;)M.D( .מסמך מס' -10656מצ"ב) עולה באותו יום למל''ג
. .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה :המלצה על אישור פרסום ורישום
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לפתוח תוכנית
לימודים לתואר שני עם וללא תזה ( )M.Sc.בהנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמלי  -דו"ח הוועדה;
(מסמך מס' -10672מצ"ב) תלוי חוו"ד תקציבים וסגל ושכר
 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.Scבמדע הנתונים -דו"ח הוועדה; (מסמך מס' -10673מצ"ב) תלוי חוו"ד שכר וסגל
 .5הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .5.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2023להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת
אנרגיית גז ונפט למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן -דוח הוועדה;(מסמך מס' -10655מצ"ב) עולה
באותו יום למל''ג
 .5.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2022להעניק תואר שני ללא תזה ()M.S.N
בסיעוד למכללה האקדמית צפת -דו"ח הוועדה;(מסמך מס' -10674מצ"ב) תלוי חווד שכר וסגל
 .6שונות
 .6.1בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את סימולי התארים בחוג לסטטיסטיקה ,תואר ראשון ( )B.Aותואר
שני ( )M.Aלתואר ראשון ( )B.Scותואר שני ( )M.Scבהתאמה -המשך דיון;(מסמך מס' -10657מצ"ב)
עולה באותו יום למלג
 .6.2בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שמות התארים בחוג לכלכלת סביבה וניהול בפקולטה
לחקלאות של האוניברסיטה העברית; (מסמך מס' -10675מצ"ב)
 .6.3המלצה על הסמכה לתואר ראשון חד חוגי ( )B.Sc.בפיסיקה-מתמטיקה באמצעות איגום קורסים
למרכז האקדמי לב -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10676מצ"ב) תלוי חווד שכר וסגל

בברכה,
שרי אנגלנדר
מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה ,האגף האקדמי
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