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כ"ז אדר ב תשע"ט
 03אפריל 2019

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 חמישי ו' בניסן תשע"ט ()11.4.2019
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום חמישי ו' בניסן תשע"ט ( , )11.4.2019בשעה  9:00בחדר
הישיבות גפן במשרדי המועצה .
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  – 19.3.2019מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון  .B.Aבכלכלה וחשבונאות למכללה האקדמית אשקלון
– חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -10257מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .3.2המלצה על אי הארכת הסמכה להעניק תואר שני  M.B.Aבמנהל עסקים למרכז האקדמי לב – המשך
דיון( .מסמך מס' -10225מצ"ב) מוזמנים :נציגי המוסד ,הסוקרים שבחנו את התכנית
 .3.3המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון  .B.Aבפסיכולוגיה למכללה האקדמית אשקלון – חוות
דעת סוקרים( .מסמך מס' -10258מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .3.4המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מאי  2021להעניק תואר ראשון ( )B.Aבמדעי
ההתנהגות למכללה האקדמית הדסה ירושלים -חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -10274מצ"ב)
 .3.5תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (  ).M.B.Aבמנהל עסקים למרכז האקדמי אור יהודה( .מסמך
מס' -10097מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .3.6המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מאי  2021להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.
בלימודי משפט בהתמחויות :משפט מסחרי עסקי ומשפט וחברה של המרכז האקדמי למשפט
ועסקים -חוות דעת סוקרים (מסמך מס' -10260מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .4שונות.
 .4.1בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לקיים מסלול לתואר ראשון בזמן חלקי במסגרת תכנית
הלימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות( .מסמך מס' -10275מצ"ב)
 .4.2בקשת האוניברסיטה העברית לקיים תכניות לימודים מוזמנות ייעודיות עם המשטרה לתואר ראשון
) (B.A.בקרימינולוגיה ורב תחומי ותואר שני ) (M.A.בקרימינולוגיה( .מסמך מס' -10261מצ"ב) עולה
באותו היום למל"ג
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