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 כ"ב אייר תשע"ז
 2017מאי  18

 לכבוד
ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול, העסקים, תכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה 

 ומשפטים
 

 שלום רב,
 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי כ"ז באייר תשע"ז  )23.5.2017(
 

 11:00(, בשעה 23.5.2017)  זהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי כ"ז באייר תשע"
. בהמשך ישלח ישיבה חדר מספר(. אפעל רמת 1 יסמין' רח" )אפעל" והאירוח הכנסים במרכז  

 
 סדר היום:

 מידע: .1
 מצ"ב. –4.4.2017ומיום  7.3.2017מיום ות מישיב יםאישור פרוטוקול .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:  .3

עם תזה  (.M.Aשני )להעניק תואר  האקדמי של המכללה למנהל למסלולהסמכה  מתןהמלצה על אי   .3.1
 .מצ"ב(- 9469 )מסמך מס' .דוח הוועדה –ארגוני  בייעוץ ופיתוח

ללא תזה במנהל  )M.H.M(.תואר שני של המכללה האקדמית נתניה להעניק המלצה על הסמכה  .3.2
 עולה באותו היום למל"גמצ"ב(; - 9459 )מסמך מס'.חוות דעת סוקרים -מערכות בריאות 

 (.LL.M)למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להעניק תואר שני זמנית/קבועה    המלצה על הסמכה .3.3
 .מצ"ב(- 9470)מסמך מס'  .ללא תזה במשפטים

(  M.A, להעניק תואר שני ללא תזה )2020המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים עד מאי  .3.4
-9471)מסמך מס'  חוות דעת סוקרים. -במנהל מערכות בריאות למכללה האקדמית עמק יזרעאל

 ) אין המלצה של עירית(מצ"ב(. 
(  M.A, להעניק תואר שני ללא תזה )2020ראשונה( לשלוש שנים עד מאי המלצה על הסמכה זמנית ) .3.5

) מצ"ב(. - 9472)מסמך מס'  .דוח הוועדה -רכז האקדמי רופיןלמ בפסיכולוגיה  קלינית גרונטולוגית
 אין המלצה של עירית(

( חד חוגי .B.Aהמלצה על הסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למנהל להעניק תואר ראשון ) .3.6
 מצ"ב( - 9473 חוות דעת סוקרים ; )מסמך מס' –בפסיכולוגיה 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4
בכלכלה חוגי -חדהמלצה על מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון  .4.1

עולה  ) מצ"ב(; 9462;)מסמך מס' חוות דעת סוקרים -של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
 למל"ג באותו היום(.

אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר -המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר .4.2
 מצ"ב(.-9474)מסמך מס'  .חוות דעת סוקרים –בניהול משאבי אנוש  (.B.A) חוגי-ראשון חד

 הרכבי ועדות .5
לפתוח תכנית לימודים  מודים אקדמיים באור יהודההמרכז לליאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  .5.1

 מצ"ב(. -9475מסמך מס' ) .ללא תזה בטיפול זוגי ומשפחתי (.M.A) לתואר שני 
לפתוח תכנית  מכללה אקדמית להנדסה ירושלים -עזריאלי אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת  .5.2

 מצ"ב(. -9476)מסמך מס'  ( ללא תזה ביזמות טכנולוגית..M.Aלימודים לתואר שני )
ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תכנית לימודים המרכז אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  .5.3

 מצ"ב(. -9477)מסמך מס'  .ללא תזה בחדשנות דיגיטלית (.M.A)לתואר שני 
אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון  .5.4

.)LL.B( עולה באותו היום למל"גמצ"ב(.  9464)מסמך מס'  במשפטים. 
המכללה האקדמית תל חי לקבל הסמכה להעניק תואר שני  עדכון הרכב וועדה הבודקת את בקשת  .5.5

.)M.A( עולה למל"ג באותו היום. מצ"ב(. -9465. )מסמך מס' עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית 
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 שונות. .6
)לצד תכנית בקרימינולוגיה  (.B.A)חוגית לתואר ראשון –המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים חד  .6.1

 מצ"ב(. 9478; )מסמך מס' חוות דעת סוקר –אילן -לאוניברסיטת ברחוגית הקיימת( -הלימודים הדו
 – אביב-תכנית פכ"מ )פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים( למצטיינים באוניברסיטת תל .6.2

 מצ"ב(.-9342שך דיון )מסמך מס' המ
 

 
 

 ,בברכה
 
 
 
 

 אופנר-מוניקה שמילוביץ'
 רכזת ועדת המשנה התחומית

ניהול, עסקים תכניות רב , למדעי החברה
 תחומיות במדעי החברה והרוח ומשפטים.

 
 
 


