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הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ט' בחשון תשפ"א ( ,)27.10.2020בשעה 11:00
באמצעות ZOOM
סדר היום:
מידע:
.1
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –15.9.2020מצ"ב.
.2
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.3
 .3.1המלצה על מתן הסמכה לשנקר -בי"ס גבוה להנדסה .עיצוב .אמנות להעניק תואר ראשון )(B.F.A
באמנות רב תחומית – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10808מצ"ב)
 .3.2המלצה על הסמכה /הסמכה זמנית ל  3שנים (עד אוקטובר  )2023להעניק תואר ראשון ( )B.A.דו-
חוגי בהיסטוריה של עם ישראל לאוניברסיטת אריאל – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10809
מצ"ב)
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
.4
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תכנית
לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.למסלול העל יסודי – חו"ד סוקרים; (מסמך מס'
-10810מצ"ב)
 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ( )B.Des.בתקשורת חזותית – דוח הוועדה; (מסמך מס' -10811מצ"ב)
 .4.3המלצה על מתן אישור פרסום ורישום למכללה ירושלים לפתוח תכנית לתואר שני ( )M.Edללא
תזה בייעוץ חינוכי – חוות דעת סוקרים (מסמך מס' -10815מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום
 .4.4המלצה על מתן אישור פרסום ורישום למכללה לחינוך ,מדעים וספורט אוהלו לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ( )M.Edללא תזה בעיצוב ופיתוח למידה והוראה – חוות דעת סוקרים;(מסמך
מס' -10812מצ"ב)
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
.5
 .5.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
) (M.A.עם וללא תזה בלימודי המזה"ת ומדעי המדינה;(מסמך מס' -10699מצ"ב) עולה למל"ג
באותו יום
 .5.2אישור סוקרים לבדיקת מתן הסמכה למכללה האקדמית גורדון להעניק תואר ראשון "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל-יסודי (ז'-
י') המשך דיון; (מסמך מס  10766-מצ"ב)עולה למל"ג באותו יום
שונות.
.6
 .6.1בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לשנות את שם התכנית לתואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי
ב"חינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי" לשם "חינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי";
(מסמך מס' -10813מצ"ב)
 .6.2בקשה לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא-אקדמיים לבוגרי
תכניות תעודה ולימודים רלוונטיים בתכנית לתואר ראשון  B.Ed.F.Aבהוראת אמנות הבמה
בסמינר הקיבוצים – המשך דיון/חוות דעת סוקר; (מסמך מס -10650מצ"ב)
 .6.3בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקיים תכנית לתואר חד-חוגי בספרות בהתבסס על תואר הדו-
חוגי בתחום – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10814מצ"ב)
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 .6.4בקשת המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין לשנות את סימול התואר בתכנית הלימודים לתואר
שני ( M.Edמוסמך בחינוך) במידענות – ספרנות במערכת החינוך לתואר ( MLISמוסמך במדעי
הספרנות) במידענות וספרנות ( – )Library and Information Scienceהמשך דיון/חוות דעת
סוקר; (מסמך מס'  –10587מצ"ב)
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