האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ל' כסלו תשע"ח
 18דצמבר 2017

לכבוד
ועדת משנה תחומית למדעי החברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בח' בטבת תשע"ח ()26.12.2017
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ח' בטבת תשע"ח ( ,)26.12.2017בשעה 09:30
בחדר הישיבות גפן ,קומה א' ,בבניין המועצה.

סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –28.11.2017מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:
 .3.1המלצה על הארכת ההסמכה ( שלישית) הזמנית לתקופה של שלוש שנים ( עד דצמבר  )2020להעניק
תואר שני ) (M.B.A.במנהל עסקים למרכז האקדמי לב -המלצת סוקרים( .מסמך מס' -9706מצ"ב).
 .3.2המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים ( עד דצמבר )2020 ,להעניק תואר
שני ללא תזה ) (LL.M.במשפט מסחרי גלובלי למרכז האקדמי למשפט ולעסקים-חוות דעת
סוקרים( .מסמך מס' -9707מצ"ב).
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון דו חוגי ( )B.A.במדעי ההתנהגות-דוח וועדה( .מסמך מס' -9708מצ"ב).
 .5שונות.
 .5.1בקשת המכללה האקדמית ספיר לשנות את שם התכנית לתואר ראשון ) (B.A.ב"שיווק טכנולוגי"
ל"ניהול ושיווק היי טק"( .מסמך מס' -9709מצ"ב).
 .5.2אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת הכללה האקדמית הדסה ירושלים להסמכה להעניק תואר
ראשון ( )B.Aבתכנית הלימודים בפוליטיקה ותקשורת( .מסמך מס' -9710מצ"ב) .עולה למל"ג באותו
היום.
 .5.3בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בניהול
משאבים ומערכות לאומיים :מים-המשך דיון( .מסמך מס' -9688מצ"ב).
 .5.4בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם התכנית לתואר ראשון ( )B.Aב"גיאוגרפיה"
ל"גאוגרפיה ,סביבה וגאואינפורמטיקה"( .מסך מס' -9711מצ"ב).
 .5.5המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בלימודים רב-תחומיים ושירותי אנוש
במסגרת תכניות לימודים במבח"ר המתקיימת באוניברסיטת חיפה במכללת בני ברק החרדית -חוות
דעת סוקרת( .מסמך מס' -9712מצ"ב).
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