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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 
 

 כ' שבט תשע"ח
 2018פברואר  05

 
 לכבוד

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

 שלום רב,
 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום כ"א בשבט תשע"ח )6.2.2018(
 

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי ביום כ"א בשבט תשע"ח )6.2.2018(, בשעה 
ירושלים. 43בחדר הישיבות גפן, קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה רח' ז'בוטינסקי   11:00  

 

 סדר היום:
 מידע: .1

 -( בפסיכולוגיה רפואית.M.Aמשיכת בקשת המרכז האקדמי פרס לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) 1.1
  דיווח.

( בחדשנות .M.Aמשיכת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תכנית לתואר שני ) 1.2
 דיגיטלית.

 26.12.2017אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:הסמכות  .3

דוח וועדה.  -במשפטים המתקיימת בקריה  האקדמית אונו (.LL.M)תכנית הלימודים לתואר שני  .3.1
 מצ"ב(.-9771)מסמך מס' . 11:00מוזמנים נציגי המוסד לשעה 

( ללא תזה בעבודה M.S.Wהמלצה על מתן הסמכה זמנית/ שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר שני ) .3.2
. 11:45מוזמנים נציגי המוסד לשעה חוות דעת  סוקרים.  -סוציאלית למכללה האקדמית ספיר 

 מצ"ב(.-9772)מסמך מס' 
.( במתכונת חד חוגית בלוגיסטיקה למכללה האקדמית B.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .3.3

 מצ"ב(.-9773)מסמך מס'  חוות דעת  סוקרים. -ספיר

למכללה האקדמית גליל  ( בכלכלה במתכונת דו חוגית .B.Aעל הסמכה להעניק תואר ראשון )המלצה  .3.4
)מסמך מס'  .)ואי פתיחת רישום לסטודנטים חדשים בתכנית הלימודים במתכונת החד חוגית(מערבי 

 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(.-9751
יישומית של המסלול האקדמי של בכלכלה  (.M.A)הארכת ההסמכה לתכנית הלימודים לתואר שני  .3.5

 חוות דעת סוקרים וחוות דעת הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום הכלכלה. -המכללה למנהל
 מצ"ב(.-9774)מסמך מס' 

( בפוליטיקה וממשל למכללה האקדמית B.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון דו חוגי ) .3.6
 .מצ"ב(-9775. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים-אשקלון

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

המלצה  על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תכנית לימודים  .4.1
 מצ"ב(.-9708. )מסמך מס' המשך דיון -במדעי ההתנהגות.(  B.Aלתואר ראשון דו חוגי )

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים  .4.2
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(.-9752)מסמך מס' דוח וועדה -בחשבונאות (.B.A)לתואר ראשון 

 הרכבי ועדות .5
עדכון הרכב וועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי המכללה למנהל לקיים תכנית לימודים לתואר  .5.1

 עולה באותו היום למל"ג.מצ"ב(.-9776)מסמך מס'  ( במשפטים עם תזה.LL.M.ני )ש
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 שונות. .6

בגיאוגרפיה  (.B.A)בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שם התכנית לתואר ראשון  .6.1
 מצ"ב(.-9777)מסמך מס' רפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה". ל"גיאוג

 

 
 בברכה,

 
 
 

 אופנר-מוניקה שמילוביץ'
 תחום מדעי החברה ורב תחומיממונה 

 האגף האקדמי
 
 


