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 לכבוד

 הרוח במדעי תחומיות רב ותכניות ועסקים ניהול, משפטים, למדעי החברה תחומית משנה חברי ועדת
 והחברה

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי י' בתמוז תשע"ז )18.7.2017(

 
 

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי י' בתמוז תשע"ז )18.7.2017(, בשעה 11:50  בחדר 
.ירושלים 43רח' ז'בוטינסקי  המועצה משרדי, ברימון הישיבות  

 
 היום:סדר 

 מידע: .1
 מצ"ב. –20.6.2017אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2

 כוחות למשרתי הנדסאי תעודת סמך על אקדמיים לא לימודים בסיס על אקדמיים מלימודים פטור שאלת .3
 4.4.2006 מיום ג"מל בהחלטת עיון: הדיפלומה קבלת ממועד שנים 6 ל מעל של זמן פרק בחלוף הביטחון

לטכנולוגיה, הנדסה, דיון משותף יחד עם ועדת המשנה התחומית  -24.2.2009 ביום שעודכנה כפי
 ) הדיון יתקיים בחדר ישיבות גפן(. אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל

 מצ"ב(.-9534)מסמך מס' 

 :הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות( .4
ללא  (.M.A)י להעניק תואר שנ( 2020המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה(, לשלוש שנים )עד יולי  .4.1

חוות דעת  –תזה בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ומוסדות חינוך לקריה האקדמית אונו 
 מצ"ב(.-9541)מסמך מס'  סוקרים.

למכללה  ( בקרימינולוגיה.M.Aהמלצה על מתן הסמכה )ראשונה( להעניק תואר שני ללא תזה ) .4.2
 מצ"ב(.-9542)מסמך מס'  חוות דעת סוקרים. – האקדמית אשקלון

 
 /המלצות ועדת בדיקה:אישור פרסום של תכניות לימודים .5

המלצה על מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים למכללה האקדמית לישראל לפתוח תכנית  .5.1
-9537מסמך מס' ) .דוח וועדה-במתכונת דו חוגית ביזמות וחדשנות (.B.A)לימודים לתואר ראשון 

 מצ"ב(.
 שונות. .6

 (.B.A)לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל  .6.1
 מצ"ב(.-9543)מסמך מס'  .חוות דעת סוקר – )גברים( בתקשורת וניהול במסגרת המח"ר

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון בלימודי  .6.2
-9544מסמך מס' ) דיווח. -משפט ללא משפטנים ) במתכונת דו חוגית בשילוב עם מנהל עסקים(

 מצ"ב(.
 

 
 ,בברכה  

 
 

 אופנר-מוניקה שמילוביץ' 
 והרב תחומי מדעי החברהממונה תחום 

 האגף האקדמי


