האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ח' אייר תשפ"א
 20אפריל2021 ,

לכבוד
חברי ועדת המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ,ט"ו באייר תשפ"א ()27.4.2021
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה ,שתיערך ביום שלישי ,ט"ו באייר תשפ"א ( ,)27.4.2021בשעה 11:00
באמצעות .Zoom
סדר היום:
 .1מידע
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –6.4.2021יופץ בהמשך.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.Sc.במערכות מידע תבוניות לאפקה ,המכללה
האקדמית להנדסה בת"א – חוות דעת סוקרים  -המשך דיון ,נציגי המוסד מוזמנים לשעה 11:15
(מסמך מס'  –10928מצ"ב)
 .3.2המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני עם וללא תזה ( )M.Sc.במדעי התזונה למכללה האקדמית
תל חי  -דוח הוועדה ( מסמך מס'  -11010מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .3.3המלצה על מתן הסמכה לטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון ( (B.Sc.בהנדסת נתונים
ומידע ( מסמך מס'  -11011מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .3.4המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.ב"ניהול הטיפול  "case manager -של
הקריה האקדמית אונו – חוות דעת סוקרים  -המשך דיון; (מסמך מס' 10980א'-מצ"ב)
 .3.5המלצה על מתן הסמכה זמנית ראשונה לשנתיים (עד מאי  )2023להעניק תואר שני עם וללא תזה
( )M.Sc.בכריית מידע למרכז האקדמי לב  -חוות דעת סוקרים (מסמך -11022מצ"ב)
 .3.6המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המעבדה הרפואית למכללה האקדמית
צפת -דו"ח הוועדה המקצועית; (מסמך מס'  -11023מצ"ב)
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון בדימות רפואי ( - (B.Sc.דו"ח הוועדה המקצועית (מסמך מס'  –11024מצ"ב)
 .5הרכבי ועדות/סוקרים:
 .5.1אישור מינוי סוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה ( )M.Sc.בפיזיולוגיה של המאמץ של
אוניברסיטת תל אביב אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תל אביב;
(מסמך -11012מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .5.2אישור הרכב ועדה לבחינת מתן הסמכה לאוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר ראשון חד-חוגי
( )B.O.T.בריפוי בעיסוק; (מסמך מס' -11013מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .5.3אישור מינוי סוקרים לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה ( )M.Scבטכנולוגיות קוונטיות של
אוניברסיטת בן גוריון אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת בן גוריון -
המשך דיון (מסמך מס' - 10965מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
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 .6שונות:
 .6.1המלצה לאפשר להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב במסגרת
המח"ר (לנשים /גברים) למסלול האקדמי של המכללה למנהל (מסמך מס' -11025מצ"ב)

בברכה,
אתי נעים
מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע רפואה והנדסה
האגף האקדמי
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