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, מזכירות מל"גהאקדמי האגף

' סיון תשע"חח

2018מאי  22

 לכבוד

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

 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ט"ו בסיוון תשע"ח )29.5.2018(

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי ט"ו בסיוון תשע"ח )29.5.2018(, בשעה 
10:30  בחדר הישיבות רימון  קומה ב' , במשרדי המועצה להשכלה גבוהה.

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. – 24.4.2018 , 20.3.2018, 6.3.2018 ביום בותיה מישי דת משנהוע יםאישור פרוטוקול .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

בפסיכולוגיה התפתחותית למכללה האקדמית  ללא תזה  (.M.A)המלצה על הסמכה להעניק תואר שני  3.1
 מצ"ב(-9908. )מסמך מס' דוח הוועדה –ת"א יפו 

( בפסיכולוגיה M.A. , להעניק תואר שני ) 2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד מאי  3.2
דוח -בפסיכולוגיה התפתחותית למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (.M.A) תואר שני חינוכית ו

 מצ"ב(-9909. )מסמך מס' הוועדה
 (.LL.B)חוגי -, להעניק תואר ראשון חד2021המלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים, עד מאי  3.3

-9899)מסמך מס' . 11:00מוזמנים נציגי המוסד לשעה דוח הוועדה  –במשפטים למרכז האקדמי פרס 
 עולה למל"ג באותו היום .מצ"ב(

( במנהל, ממשל ומשפט B.Aהמלצה על הסמכה זמנית /או הארכת ההסמכה להעניק תואר ראשון ) 3.4
)מסמך . 11:30מוזמנים נציגי המוסד לשעה -חוות דעת סוקרים-למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט 

 מצ"ב(-9910מס' 
( בחשבונאות למרכז B.Aהמלצה על הסמכה זמנית /הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון ) 3.5

-9911)מסמך מס' . 12:00לשעה  מוזמנים נציגי המוסד-חוות דעת סוקרים-האקדמי שערי מדע ומשפט 
 מצ"ב(

 (.LL.B)חוגי -ראשון חד, להעניק תואר 2021המלצה על הסמכה זמנית )רביעית( לשלוש שנים, עד מאי  3.6
)מסמך מס' . 12:30לשעה  מוזמנים נציגי המוסד-דוח הוועדה ) –במשפטים למכללה האקדמית צפת 

 עולה למל"ג באותו היוםמצ"ב( -9898
( בלימודי משפט ללא M.A.)  ללא תיזה המלצה על הסמכה זמנית / מתן הסמכה להעניק תואר שני 3.7

 מצ"ב(-9912. )מסמך מס' דעת סוקריםחוות -משפטנים למכללה האקדמית נתניה
חוות דעת –( בנדל"ן  למכללה האקדמית נתניה M.A.)  ללא תיזה המלצה על הסמכה להעניק תואר שני 3.8

 מצ"ב(-9913. )מסמך מס' סוקרים
( בניהול המשאב האנושי .M.Aהמלצה על הסמכה זמנית / הסמכה להעניק תואר שני ללא תיזה )  3.9

 מצ"ב(-9914. )מסמך מס' דעת סוקרים חוות–למכללה האקדמית ספיר 
המשך –( בתקשורת לאוניברסיטת בן גוריון בנגב B.Aחוגי )-המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון דו 3.10

 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב(-9975. )מסמך מס' דיון

 הרכבי ועדות/סוקרים/ועדות בדיקה: .4
   אישור הרכב וועדה בינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תואר שלישי   4.1

(Ph.D.) עולה למל"ג באותו היום מצ"ב( -9900מסמך מס' . )במשפטים 
 שונות. .5

. בכלכלה וניהול (.B.A)בקשת המרכז האקדמי רופין לקיים מסלול  בזמן חלקי במסגרת תואר ראשון  5.1
 מצ"ב(-9915)מסמך מס' 
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.( בכלכלה במסגרת תכניות לימודים B.Aהמלצה להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) 5.2
עולה למל"ג באותו מצ"ב( -9876. )מסמך מס' המשך דיון -במח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר אילן

 היום
כניות לימודים .( בפסיכולוגיה במסגרת תB.Aהמלצה להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) 5.3

 מצ"ב(-9916)מסמך מס'  .חוות דעת סוקרת-במח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר אילן
( בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה )עם וללא תזה( של .M.Aתכנית הלימודים לתואר שני ) 5.4

 מצ"ב(-9917. )מסמך מס' האוניברסיטה העברית
 

 ,בברכה
 אופנר-מוניקה שמילוביץ'

 
 

  האגף האקדמי, מדעי החברה ורב תחומיממונה תחום 


