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לכבוד
ועדת משנה תחומית למדעי החברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בתאריך ג' בטבת ,תשע"ט ()11.12.2018
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ג' בטבת ,תשע"ט ( ,)11.12.2018בשעה 11:30
בחדר הישיבות גפן ,בבניין המועצה.
סדר היום:
 .1מידע:
 .1.1המרכז לימודים אקדמיים באור יהודה
.2

אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –13.11.2018מצ"ב.

.3

הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על אי הארכת הסמכה זמנית להעניק תואר שני ללא תזה (  ).M.B.Aבמנהל עסקים למרכז
האקדמי אור יהודה – המשך דיון( .מסמך מספר -10097מצ"ב) מוזמנים לדיון בשעה  :13:00יו"ר
ועדת הבדיקה ,נשיא המרכז.
 .3.2המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה (  ).M.B.Aבמנהל עסקים למכללה האקדמית ת"א-
יפו– חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -10145מצ"ב)
 .3.3המלצה על הסמכה לתואר ראשון חד-חוגי ( )B.A.בתקשורת באמצעות איגום קורסים
לאוניברסיטה הפתוחה  -חוות דעת סוקר( .מסמך מס' -10140מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .3.4המלצה על הסמכה זמנית או קבועה להעניק תואר ראשון ( )B.Aבחשבונאות למרכז האקדמי שערי
מדע ומשפט –חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -10139מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג

 .4שונות.
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח מסלול התמחות במינהל בדימות במסגרת
תכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות  –.המשך דיון( .מסמך מספר -10060
מצ"ב)
המלצה לאפשר להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.S.Wבעבודה סוציאלית
במסגרת המח"ר (לנשים ולגברים) של המכללה האקדמית אשקלון -חוות דעת סוקר( .מסמך מס'
-10146מצ"ב)
המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Aבכלכלה וניהול במסגרת המח"ר
(לנשים וגברים) אשר מתקיימת במכללה האקדמית אשקלון– חוות דעת סוקר( .מסמך מס' -10127
מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בכלכלה
ובנקאות לכלכלה ושוק ההון( .מסמך מס' -10148מצ"ב)
ב ב ר כ ה,
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