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 לכבוד
 החברהבמדעי  תחומיות רב ותכניות ועסקים ניהול, משפטים, למדעי החברה תחומית משנה ועדת

 
 רב,שלום 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ב- 31.10.2017
 

 11:30(, בשעה 31.10.2013הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי י"א בחשון תשע"ח )
.43בחדר הישיבות רימון, קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי   

 
 סדר היום:

 מידע: .1
 מצ"ב. –12.9.2917פרוטוקול מישיבה מיום אישור  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:  .3

–בניהול מערכות מידע לאוניברסיטת בן גוריון בנגב  (.B.A)להעניק תואר ראשון המלצה על הסמכה  .3.1
 .עולה באותו היום למל"גמצ"ב(. -9644. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים

עם  (.M.A)( להעניק תואר שני 2020המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים ) עד אוקטובר  .3.2
 מצ"ב(.-9645. )מסמך מס' דוח וועדה-וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית למכללה האקדמית תל חי

 .אותו היום במל"ג העול
תואר שני עם וללא  ( להעניק2020המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד אוקטובר  .3.3

 מצ"ב(.-9650)מסמך מס'  דוח הוועדה. –( במשפטים למרכז האקדמי למשפט ולעסקים .LL.Mתזה )
 .עולה באותו יום למל"ג

( במנהל עסקים .B.A, להעניק תואר ראשון )2018המלצה על הסמכה זמנית, לשנה, עד אוקטובר  .3.4
 מצ"ב(.-9651. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה 

המשך  -ת לקריה האקדמית אונוהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקי .3.5
 ..עולה באותו היום למל"גמצ"ב(-9643דיון. )מסמך מס' 

חד חוגי להעניק תואר ראשון  , 2020עד נובמבר , סמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שניםהמלצה על ה .3.6

 מצ"ב(.-9652. )מסמך מס' דוח הוועדה -למכללה האקדמית גליל מערבי (  רב תחומי .B.A) ודו חוגי

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית לימודים  .4.1

. )מסמך חוות דעת סוקרים-וניהול בינלאומילתואר שני בניהול בשתי התמחויות: ניהול ארגוני שרות 
 .עולה באותו היום למל"גמצ"ב(. -9653מס' 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תכנית  .4.2
-9654. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –( ללא תזה ביזמות טכנולוגית .M.Aלימודים לתואר שני )

 מצ"ב(.
 
 ועדות הרכבי .5

אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .5.1
(M.A.)  עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(.-9646. )מסמך מס' עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית. 

-דולהעניק תואר ראשון  להסמכה אוניברסיטת בן גוריון בנגבאישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת  .5.2
 .עולה באותו יום למל"ג מצ"ב(.-9647. )מסמך מס' תבתכנית הלימודים בתקשור (B.A).חוגי 

 שונות. .6
 .( בפסיכולוגיה של המכללה האקדמית אחוהB.Aאודות תכנית הלימודים לתואר ראשון )דיווח  .6.1

 מצ"ב(.-9655)מסמך מס' 

 ,בברכה
 אופנר-מוניקה שמילוביץ'

 מדעי החברה ורב תחומיממונה תחום 
 האגף האקדמי


