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 ז"תשע טבת' ה
 2017ינואר  03

 לכבוד
 ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים, למדעי החברה תחומית משנה ועדת

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בי"ח בשבט, תשע"ג )10.1.2017(

 

בחדר  11:00(, בשעה 7.201.110) גתשע" י"ח בשבטשלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 
, בבניין המועצה.א', קומה גפןהישיבות   

 
 סדר היום:

 מידע: .1
האקדמית חברה  מכללההמתקיימת ב( בחברה ואמנויות .M.A) תזה ללא שני תוארל תכנית הלימודים .2

. נציג הוועדה פרופ' אמנון וולמן מוזמן לדיון בשעה  (ב"מצ  -'א 9270' מס מסמך) המשך דיון. – ואמנויות
 ואמנויות.יתקיים דיון משותף עם ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח , 12:30

 הסמכות/)קבועות/זמניות/הארכת הסמכות( .3
לה האקדמית למכליצירה וביקורת ( בתקשורת .B.Aהמלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון ) .3.1

 (.ב"מצ  -9303' מס מסמך) סוקרים  חוות דעת  -ספיר

( .M.F.Aהפקה ותיאוריה )מסלול  –המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה בקולנוע   .3.2

 –( למכללה האקדמית ספיר .M.Aתיאוריה והפקה )מסלול   -ובקולנועוהמלצה להעניק תואר שני 
 (.ב"מצ  -9304' מס מסמך) חוות דעת סוקרים.

( למכללה האקדמית ספיר 2020המלצה על הארכת הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים )עד ינואר  .3.3

מוזמנים לדיון  -(ב"מצ  -9305' מס מסמך) ( בניהול ובקרה תעשייתית..B.Aלהעניק תואר ראשון )
 . 13:00נציגי המוסד לשעה 

( בפסיכולוגיה )לצד תכנית .B.A)  תכנית לימודים דו חוגית לתואר ראשון המלצה לאפשר לקיים .3.4
; )מסמך  חוות דעת סוקרים -מסלול האקדמי של המכללה למינהלל הלימודים חד חוגית הקיימת(

 מצ"ב( – 9042מס' 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4

לתואר  המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  למרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים .4.1

 (.ב"מצ  -9306' מס מסמך) .דוח הוועדה -( ביזמות.B.Aראשון דוח חוגי )

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .4.2

(M.A.) (.ב"מצ  -9307' מס מסמך) דוח הוועדה-בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים 
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 סוקרים /הרכבי ועדות .5

 וחברה באינטרנט.( B.A/B.Sc) ראשון לתואר חדשה בפרדיגמה לימודים תכנית להגיש לאפשר המלצה .5.1
 (.ב"מצ  -'א 9135' מס מסמך) מינוי סוקרים -בירושלים העברית לאוניברסיטה

 שונות .6

בתקשורת ושינוי חברתי  (.M.A)להגשת תכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני  אפשרות .6.1
 (.ב"מצ  -9099' מס מסמך) המשך דיון-למסלול האקדמי של המכללה למנהל

 

 

 
 

 ,בברכה
 
 
 
 

 אופנר-מוניקה שמילוביץ'
 רכזת ועדת המשנה התחומית

 ועסקים ניהול, משפטים, למדעי החברה
 והחברה הרוח במדעי תחומיות רב ותכניות

 


