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 שלום רב,
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בכ"א באלול תשע"ז )21.9.1227(

 
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי כ"א באלול תשע"ז )21.9.1227(, בשעה 00:36 

.ירושלים 33במשרדי המועצה  להשכלה גבוהה רח' ז'בוטינסקי ,  גפןבחדר הישיבות   
 סדר היום:

 מידע: .2
 מצ"ב. – 217..0.0 פרוטוקול מישיבה מיוםאישור  .1
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: ..

המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון במדעי ההתנהגות במדעי ההתנהגות למרכז  .3.0
 .עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(.-0066. )מסמך מס' חוות דעת הסוקרים-האקדמי פרס

עם וללא תזה  במשפטים   (.LL.M)ההסמכה של הקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני  .3.7
 מצ"ב(.-0030)מסמך מס' . 21:22נציגי המוסד לשעה  מוזמנים. דוח הוועדה המקצועית –

  (.M.A)המלצה על אי מתן הסמכה  )ראשונה( לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני .3.3
ערעור המוסד על המלצת ועדת המשנה  –בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ומוסדות חינוך 

 מצ"ב(.-0032)מסמך מס' . 2.:21מוזמנים נציגי המוסד לשעה -0.0.7602מיום 
המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה(  לשלוש שנים למכללה האקדמית תל אביב יפו לקיים  .3.3

( בפסיכולוגיה: .M.Aות בתואר שני )מסלולים עם תזה במסגרת המגמות הקיימ
פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה 

 .עולה באותו יום למל"ג  מצ"ב(.-0063. )מסמך מס' דוח הוועדה –תעסוקתית 
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4

למכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .3.0
-0003. )מסמך מס' המלצת סוקרים –( ללא תזה בניהול ארגוני שירות .M.Aלתואר שני )

 .עולה באותו יום למל"ג מצ"ב(.
 שונות. .5

בכלכלה מנהל עסקים  (.B.A)המלצה לאפשר להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון  .1.0
עולה באותו היום  מצ"ב(.-0033. )מסמך מס' לשפה האנגלית לאוניברסיטת בר אילן

 .למל"ג
בקשת המכללה האקדמית נתניה לקיים התמחות בחשבונאות בתכנית הלימודים לתואר  .1.7

 יופץ בהמשך-עולה באותו היום למל"גמצ"ב(. -0030. )מסמך מס' ל עסקיםראשון במנה
תכנית בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים מסלול לימודים בזמן חלקי  ב .1.3

עולה באותו היום מצ"ב(. -0003. )מסמך מס' במשפטים (.LLB)הלימודים לתואר ראשון 
   .למל"ג

בקשת המרכז האקדמי רופין לקיים מסלול לימודים בזמן חלקי בתכנית הלימודים  .1.3
 .עולה באותו היום למל"גמצ"ב(. -0001. )מסמך מס' במנהל עסקים (.B.A)לתואר ראשון 

יקה ב"לוגיסט (.M.A)רופין לשנות את שם התכנית לתואר שני בקשת המרכז האקדמי  .1.1
-0000". )מסמך מס' שרשרת האספקה הגלובליתומערכות ימיות" ל"לוגיסטיקה ו

 אותו היום למל"ג.עולה במצ"ב(.
 (.M.A)בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לשנות את שם התכנית לתואר שני  .1.0

. ני" ל"פסיכולוגיה של הספורט המאמץ והביצוע"ב"פסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופ
 עולה באותו היום למל"ג.מצ"ב(.-0002)מסמך מס' 

 ,בברכה
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