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 ז"תשע סיון' כ
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 לכבוד
 ניהול, עסקים, משפטים ורב תחומי, למדעי החברה תחומית משנה ועדת

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי כ"ו בסיוון תשע"ז ).026.6022(

 
 11:44, בשעה (771427.71בסיוון תשע"ז ) כ"ו הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי

', בבניין המועצה7א קומה גפן  בחדר הישיבות  במשרדי המועצה להשכלה גבוהה,  
 

 סדר היום:
 מידע: 26
 מצ"ב6 –.01626022אישור פרוטוקול מישיבה מיום  06
 :הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות( 16

 (.B.A)חוגי -, להעניק תואר ראשון חד7142המלצה על הארכת הסמכה זמנית שנייה לשנתיים, עד יולי  1747
עולה באותו היום  מצ"ב(72129-7 )מסמך מס' המשך דיון – במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית צפת

 למל"ג7
( עם תזה .M.Aהמלצה על אי מתן הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למנהל להעניק תואר שני ) 1777

 7מצ"ב( -  21.2)מסמך מס' המשך דיון  – דוח הוועדה –בייעוץ ופיתוח ארגוני 
חוגי -( חד.B.A, להעניק תואר ראשון )7171צה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד יולי המל 1717

-72122 )מסמך מס' דוח הוועדה  –משאבי אנוש למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה בניהול 
 7עולה באותו יום למל"גמצ"ב(7 

עם תזה  ( .M.A, להעניק תואר שני )7174)ראשונה( לארבע שנים, עד יולי  המלצה על הסמכה זמנית 1717
דוח הוועדה )עולה בכפוף לקבלת  –וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית למכללה האקדמית עמק יזרעאל 

 עולה באותו היום למל"גמצ"ב(7 -72017 )מסמך מס' המלצה של עירית(
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: 46

המלצה על מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית שני ללא בפסיכולוגיה של הספורט והאימון  1747
 מצ"ב(2044-7)מסמך מס'  7חוות דעת סוקרים -המכללה למנהלהגופני של המסלול האקדמי של 

 הרכבי ועדות 26
לפתוח תכנית לימודים  המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודהאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  0747

עולה באותו היום מצ"ב(7 -72011 )מסמך מס' בגרונטולוגיה יישומית )ללא תזה(( .M.A) לתואר שני
 למל"ג7

לפתוח תכנית לימודים  המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודהלבדיקת בקשת  אישור הרכב ועדה 0777
-72011 )מסמך מס' ניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים( בניהול בהתמחות .B.Aראשון )לתואר 
 עולה באותו היום למל"ג7 מצ"ב(7

 תואר אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה למסלול האקדמי של המכללה למנהל להעניק 0717
 עולה באותו היום למל"ג7 מצ"ב(72010-7 )מסמך מס' במשפטים  עם תזה ( LL.M.) שני

אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תכנית לימודים  0717
 7עולה באותו יום למל"גמצ"ב(7 -2122( ללא תזה בחדשנות דיגיטלית7 )מסמך מס' .M.Aלתואר שני )

הרכב וועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה לפתוח תכנית לימודים אישור  0707
 7 עולה באותו יום למל"גמצ"ב(2012-7( בניהול מערכות בריאות7 )מסמך מס' .AHM.לתואר שני )

צוות סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקבל הסמכה להעניק תואר  אישור 07.7
 עולה באותו היום למל"ג7מצ"ב(72047-7 )מסמך מס' במשפט מסחרי גלובלי  )M..LL(שני 
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 שונות6 6.

 – אביב-תכנית פכ"מ )פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים( למצטיינים באוניברסיטת תל 747.
ד"ר אסף  20:12מוזמן לדיון בשעה  -עולה באותו יום למל"ג מצ"ב(2117-7המשך דיון )מסמך מס' 

 שרון, ראש תכנית פכ"מ באוניברסיטת תל אביב
)פריסה של יומיים בשבוע( לתואר ראשון בתכניות  בזמן חלקי ללמדבקשת המכללה האקדמית ספיר  777.

 מצ"ב(2041-7)מסמך מס'  הלימודים הבאות: מנהל ומדיניות ציבורית, לוגיסטיקה, ניהול תעשייתי7
 

 
 ,בברכה

 
 
 
 

 אופנר-מוניקה שמילוביץ'
 רכזת ועדת המשנה התחומית

ניהול, עסקים משפטים ורב , למדעי החברה
 תחומי

 
 
 


