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

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום ט' באייר תשע"ח )24.4.2018(

 
בחדר  11:00בשעה   ,(20184.42.) תשע"ח אייר' ביום שלישי ט'הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך 

במשרדי המועצה להשכלה גבוהה.גפן  קומה א' , הישיבות   
 
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 יישלח בהמשך. -6.3.2018מישיבתה ביום  דת משנהפרוטוקול וע אישור .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

( להעניק תואר שני 2021המלצה על מתן הסמכה  זמנית )ראשונה( לשלוש שנים ) עד חודש אפריל  3.1
(M.S.Wללא תזה בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית אשקלון )-מס'  חוות דעת סוקרים. )מסמך

 מצ"ב(-9870
חוות -הדסה ה האקדמית בפוליטיקה ותקשורת למכלל( B.A) המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון 3.2

 מצ"ב(-9871)מסמך מס'  .דעת סוקרים
חוות -בתקשורת לאוניברסיטת בן גוריון בנגב ( B.A)חוגי -המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון דו 3.3

 מצ"ב(-9872)מסמך מס'  .דעת סוקרים
וך" המתקיימת בקריה תכנית הלימודים לתואר שני ב "ייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינ 3.4

 מצ"ב(-9873. )מסמך מס' האקדמית אונו
של אוניברסיטת  (M.H.A)מלצה  על הכרה )זמנית( בתואר שני  במנהל ומדיניות מערכות בריאות ה 3.5

. )מסמך מס' תנה לה על ידי מל"ג יו"שאריאל בשומרון, בהמשך להסמכה )הזמנית לשנתיים( שני
 מצ"ב(-9874

 
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית נתניה לפתוח תכנית לימודים לתואר  4.1
עולה באותו היום מצ"ב( -9840. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים-( במנהל מערכות בריאותB.Aראשון )

 למל"ג
אקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ההמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה  4.2

(M.A.) מצ"ב( -9841דוח הוועדה. )מסמך מס' -בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים
 עולה באותו היום למל"ג

 הרכבי ועדות/סוקרים/ועדות בדיקה: .5
סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח לימודים לתואר ראשון אישור מינוי  5.1

(B.Aבתכנית בין )-עולה  מצ"ב(-9842. )מסמך מס' לאומית לתואר ראשון בלימודי ישראל רב תחומיים
 באותו היום למל"ג

ני תואר שלהעניק  להסמכה האקדמי למשפט ולעסקים המרכזאישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת  5.2
(M.A ).עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(-9843. )מסמך מס' ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות 

( ללא LL.Mאישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו להסמכה להעניק תואר שני ) 5.3
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(-9844.)מסמך מס' תזה במשפטים

אישור מינוי הרכב וועדה בינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים תואר שלישי  5.4
(Ph.D.) .עולה באותו היום למל"גמצ"ב( -9845)מסמך מס'  במשפטים 

אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתכנית הלימודים  5.5
 באותו היום למל"געולה  מצ"ב(-9859)מסמך מס'  קים.( במנהל עס.M.B.Aלתואר שני )
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 המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר שניאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  5.6
(M.A. )עולה באותו היום מצ"ב(  -9875. )מסמך מס' עם תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות

 למל"ג
 

 שונות. .6
בכלכלה במסגרת תכניות לימודים .( B.A)לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון  המשיך המלצה ל 6.1

 מצ"ב(-9876. )מסמך מס' חוות דעת סוקר-במבח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר אילן
 

 ,בברכה
 
 

 אופנר-מוניקה שמילוביץ'
 ממונה תחום מדעי החברה ורב תחומי,  האגף האקדמי


