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א' בשבט תשפ"ב
 03ינואר 2022

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' בשבט תשפ"ב ()11.1.2022
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ט' בשבט תשפ"ב ( ,)11.1.2022בשעה  11:30בחדר
הישיבות הקטן (רימון)  ,קומה ב' ,בבניין המועצה.
סדר היום:
 .1מידע
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  – 21.12.2021מצ"ב
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על מתן הסמכה זמנית (שלישית) לשנתיים ,עד לפברואר  ,2024לאוניברסיטת אריאל בשומרון
להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.Sc.בהנדסה תעשייה וניהול  -חוו"ד סוקרים; (מסמך מס' -11284
מצ"ב)
 .3.2בקשת המכללה האקדמית נתניה לשנות את שם התכנית וסימול התואר "ניהול מערכות מידע" ()B.A.
ל " -בוגר במדעים במערכות מידע" ) (B.Sc.ולהסמיכה להעניק תואר זה – חוות דעת סוקר  -המשך דיון;
(מסמך מס'  11172מצ"ב)
 .4אישור פרסום והרשמה:
 .4.1המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.Sc.בהנדסת נתונים  -המשך דיון; סוקרים מוזמנים לשעה  ,11:40נציגי מוסד מוזמנים לשעה
( ;11:55מסמך מס'  - 11227מצ"ב)
 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי
הדימות הרפואי -דו"ח הוועדה; (מסמך מס'  -11285מצ"ב)
 .4.3המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.O.T.בריפוי בעיסוק  -המשך דיון  -דיווח המוסד; (מסמך מס' - 11177מצ"ב)
 .5אישור הרכבי ועדות:
 .5.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים שש שנתית ללימודי
רפואה (( ;)M.D.מסמך מס'  -11274מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .5.2אישור הרכב ועדה לבחינת מתן הסמכה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב להעניק תואר ראשון ()B.Sc.
בהנדסת נתונים; (מסמך מס'  -11275מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .6שונות:
 .6.1המלצה על מתן אישור למכללה האקדמית צפת לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון
(  )B.S.N.בסיעוד; (מסמך מס'  -11286מצ"ב)
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