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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 בתאריך ה' בכסלו, תשע"ט )13.11.2016(

 

 11:00בשעה  (,6.20111.13) ט, תשע"ה' בכסלו שלישיהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 
, בבניין המועצה.גפן בחדר הישיבות  

 
 סדר היום:

 מידע: .1
 מצ"ב. –16.10.2013אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור פרסום של תכניות  .3

המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .3.1
 מצ"ב(-10092. )מסמך מס' דוח ועדה –במנהל עסקים ( .M.B.Aעם תזה ) 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי המכללה למנהל לפתוח תכנית לימודים  .3.2
 מצ"ב(-10093. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים - חוגי-( בניהול מערכות מידע דוB.Aאר ראשון )לתו

לאומית -המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים בין .3.3

עולה  מצ"ב(-10076. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים-( בלימודי ישראל רב תחומייםB.Aלתואר ראשון )
 באותו יום למל"ג

 הסמכות: .4
מרכז בתכנית הלימודים במשפטים ל ( .LL.M)המלצה על מתן הסמכה, להעניק תואר שני ללא תזה   .4.1

 מצ"ב(-10095. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –האקדמי שערי מדע ומשפט 
 דוח-במשפטים (.Ph.D)תואר שלישי ימודים לבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית ל .4.2

 מצ"ב(-10096. )מסמך מס' הוועדה המקצועית
במנהל עסקים למרכז ( .M.B.Aהמלצה על אי הארכת הסמכה זמנית להעניק תואר שני ללא תזה  )  .4.3

 מצ"ב(-10097. )מסמך מס' דוח ועדה –האקדמי אור יהודה 
גליל ( בניהול למכללה האקדמית .B.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי ודו חוגי ) .4.4

 מצ"ב(-10098. )מסמך מס' דוח הוועדה–מערבי 
חוות דעת  –במשפטים לקריה האקדמית אונו  (.LL.Mעם תזה ) שניהמלצה על הסמכה להעניק תואר  .4.5

 מצ"ב(-10099סוקר. )מסמך מס' 
א'  28שניתנה על ידי מל"ג יו"ש בהתאם לסעיף מכה אריאל לקבל הכרה בהס ברסיטתבקשת אוני .4.6

 מצ"ב(-10100. )מסמך מס' ראשון במתכונת דו חוגית בחשבונאותלהעניק תואר  לחוק המל"ג
 שונות. .5

דימות במסגרת מינהל בבקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח מסלול התמחות ב .5.1
 מצ"ב(-10101)מסמך מס'  תכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות.

שעלי תורה ולהעניק פטור -ים הסכם עם מוסד על תיכוני כנרת לקי   בקשת המכללה האקדמית .5.2
עולה באותו ( 10077)מסמך מס'  .מוסד זהבמלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים 

 היום למל"ג
 
 

 ,בברכה
 
 

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


