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 י"ב אדר תשע"ח
 2018ר פברוא 27

 
 

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

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים י"ט באדר תשע"ח )6.3.2018(

 
בחדר  10:30(,  בשעה 2018.36.י"ט באדר תשע"ח )ביום שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך 

במשרדי המועצה להשכלה גבוהה.גפן  קומה א' , הישיבות   
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –6.2.2018פרוטוקול מישיבה מיום אישור  .2

 

 
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

.( בלימודי תיירות ופנאי )במתכונת דו חוגית( למכללה B.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון  ) .3.1
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(-9800)מסמך מס' חוות דעת סוקרים-האקדמית אשקלון

.( במתכונת חד חוגית בלוגיסטיקה למכללה האקדמית B.Aלהעניק תואר ראשון )המלצה על הסמכה  .3.2
 מצ"ב(-9773. )מסמך מס' המשך דיון -ספיר

( ללא תזה בעבודה M.S.Wהמלצה על מתן הסמכה זמנית /שאינה מוגבלת הזמן להעניק תואר שני ) .3.3
 מצ"ב(-9772. )מסמך מס המשך דיון –סוציאלית למכללה האקדמית ספיר 

בתקשורת במתכונת דו  (.B.A)על הסמכה זמנית/אי חידוש ההסמכה להעניק תואר ראשון  המלצה .3.4
 מצ"ב(-9802. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים -אוניברסיטת בר אילןלחוגית 

)מסמך מס' .( בפרסום ובתקשורת שיווקית לקריה האקדמית אונו.B.Aהסמכה להעניק תואר ראשון ) .3.5
 מצ"ב(-9803

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

תכנית לימודים ח המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל אביב יפו לפתו .4.2

 עולה באותו יום מצ"ב(-9795. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים  –לימודי משפחה( בA.M.)שני לתואר 
 למלג

תכנית לימודים לפתוח תל אביב יפו המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית  .4.3
עולה  מצ"ב(-9796מס' . )מסמך דוח הוועדה –עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית ( A.M.)שני לתואר 

 למלגבאותו יום 

 הרכבי ועדות/סוקרים/ועדות בדיקה: .5
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אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח לימודים לתואר   .5.1

-9804. )מסמך מס' לאומית לתואר ראשון בלימודי ישראל רב תחומיים-( בתכנית ביןB.Aראשון )
 מצ"ב(

 
 

 שונות. .6
עצמאית במשפטים בהתאם  (.Ph.D)בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית דוקטורט  .6.1

דוקטור( בתחומים ( בעניין הגשה ופתיחת תכניות לתואר שלישי 30.12.2014להחלטת המל"ג מיום 
)מסמך מס' . מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי

 מצ"ב(-9805
.( ב"גיאוגרפיה" B.Aבקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם התכנית לתואר ראשון ) .6.2

 מצ"ב(-9806)מסמך מס'  .ל"גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה "

-9807. )מסמך מס' סוקרים של אקדמיות דעת חוות-בקמפוס בחיפה אונו האקדמית הקריה פעילות .6.3
 מצ"ב(

הרב שנתית, דיון בתכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן בשל  תכנון הפיתוח האקדמי בתכנית .6.4
 (ב"מצ-9809מסמך מס' ) סוגיות אקדמיות.

 

 
 

 ,בברכה
 
 
 
 

 אופנר-מוניקה שמילוביץ'
 ממונה תחום מדעי החברה ורב תחומי

 האגף האקדמי
 
 


