האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ה' תמוז תשע"ח
 18יוני 2018

לכבוד
ועדת משנה תחומית למדעי החברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"ח ()26.6.2018
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"ח ( ,)26.6.2018בשעה 11:00
בחדר הישיבות גפן קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול ועדת משנה מישיבתה מיום  – 29.5.2018מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 3.1המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לתקופה של שנתיים ( עד יוני  )2020למרכז הבינתחומי
בהרצליה להעניק תואר שני ( ).M.B.Aעם תזה במנהל עסקים-חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -9934
מצ"ב)
 3.2המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שנייה) לתקופה של שלוש שנים ( עד יוני  )2021למכללה האקדמית
נתניה להעניק תואר שני ( )LL.Mעם תזה במשפטים במסלול "עסקי מסחרי"-חוות דעת סוקרים( .מסמך
מס' -9935מצ"ב)
 3.3המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.במתכונת דו חוגית בלימודי קיימות למרכז הבינתחומי
בהרצליה – חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -9936מצ"ב)
 3.4המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( )LL.M.ללא תזה במשפטים לקריה האקדמית אונו-חוות דעת
סוקר( .מסמך מס' -9937מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 3.5המלצה על הארכת הסמכה זמנית (רביעית) לשלוש שנים (עד יולי  )2021להעניק תואר ראשון )(B.A.
בתכנית הלימודים במנהל עסקים ולהעניק תואר שני ) (M.B.A.במנהל עסקים למרכז האקדמי פרס-
חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -9938מצ"ב)
 3.6המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ( עד יולי  )2020להעניק תואר ראשון ( )B.A.בלימודים רב
תחומיים למכללה האקדמית אשקלון – דוח הוועדה( .מסמך מס' -9939מצ"ב)
 3.7המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד יולי  )2020להעניק תואר ראשון ( )B.A.בלימודים רב
תחומיים למכללה האקדמית כנרת – דוח הוועדה( .מסמך מס' -9940מצ"ב)
 3.8המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד יולי  )2020להעניק תואר ראשון ) (B.S.Wבעבודה
סוציאלית למכללה האקדמית עמק יזרעאל– דוח הוועדה( .מסמך מס' -9941מצ"ב)
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה
 4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
) (M.A.ללא תזה בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים -דוח הוועדה( .מסמך מס' -9942
מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .5הרכבי ועדות/סוקרים/ועדות בדיקה:
 . 5.1אישור מינוי הרכב וועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי המכללה למנהל לפתוח לימודים לתואר
שני ( )M.Aללא תזה בפסיכולוגיה קלינית( .מסמך מס' -9943מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 5.2אישור הרכב מעודכן של הוועדה הבינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח
תואר שלישי ( ).Ph.Dבמשפטים( .מסמך מס' -9944מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .6שונות.
 6.1תכנית הלימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית אם תזה של אוניברסיטת אריאל בשומרון ,בהמשך
להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש ובעקבות המלצת ועדת המשנה להערכת איכות מיום
( .22.5.2018מסמך מס' -9945מצ"ב)
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 6.2המלצה לאפשר למסלול האקדמי של המכללה למנהל להסב את תכנית הלימודים לתואר שני
( ).M.B.Aבמנהל עסקים לשפה האנגלית( .מסמך מס' -9947מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
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