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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 ג' תשרי תשע"ט

 2018ספטמבר,  12
 
 

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

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום ג' ז' בחשון תשע"ט )16.10.2018(

 
 12:00בשעה  ,(8.20110.16)ז' בחשון תשע"ט  שלישיהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

בבניין המועצה. ',א, קומה גפןבחדר הישיבות   
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. – 14.8.2018אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: הסמכה של .3

בתכנית הלימודים בפסיכולוגיה של המכללה  (.B.A)להעניק תואר ראשון   המלצה על מתן הסמכה .3.1
 מצ"ב( – 10062; )מסמך מס' דוח ועדה –האקדמית אחווה 

 , להעניק תואר שני עם תזה2021המלצה על מתן הסמכה זמנית )שלישית( לשלוש שנים, עד אוקטובר  .3.2
(.LL.M )  מצ"ב(; – 10047; )מסמך מס' דוח ועדה –במשפטים למסלול האקדמי של המכללה למנהל 

 נציגי המוסד( 12:30)מוזמנים לשעה   ;)עולה למל"ג באותו היום(
- למכללה האקדמית תל חי ( בפסיכולוגיה.B.Aראשון חד חוגי )תואר על הסמכה להעניק  המלצה .3.3

 מצ"ב( – 10063; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים
מרכז האקדמי ל( ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות M.A)על הסמכה להעניק תואר שני  המלצה .3.4

 מצ"ב(. – 10064; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים- למשפט ולעסקים
למחזורים הקיימים  ללא רישום סטודנטים חדשים  2019מלצה על הסמכה זמנית עד אוקטובר ה .3.5

המתקיימת ב "ייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך" בתכנית הלימודים לתואר שני 
 )עולה באותו היום למל"ג( מצ"ב(;  – 10046; )מסמך מס' בקריה האקדמית אונו

 הרכבי ועדות .4
ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני אישור הרכב  .4.1

 )עולה למל"ג באותו היום(מצ"ב( ;  – 10059; )מסמך מס' ( בקרימינולוגיה קלינית M.A.)עם תזה
 שונות. .5

(  במשפטים במסגרת תכניות לימודים במח"ר המתקיימת LL.Bראשון ) תכנית הלימודים לתואר .5.1
בדיקה לאחר תום מחזור לימודים  - חוות דעת סוקרת –של המכללה למנהל במסלול האקדמי 

 מצ"ב( – 10065; )מסמך מס' ראשון
במנהל  )M.B.A(.להסב את תכנית הלימודים לתואר שני  למכללה האקדמית נתניההמלצה לאפשר  .5.2

 )עולה באותו היום למל"ג( מצ"ב(;  – 10048; )מסמך מס' עסקים לשפה האנגלית
 

 
 ,בברכה

 
 
 

 אופנר-מוניקה שמילוביץ'
 ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי, אגף האקדמי

 


