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 לכבוד
 והחברה הרוח במדעי תחומיות רב ותכניות ועסקים ניהול, משפטים, למדעי החברה תחומית משנה ועדת

 
 שלום רב,

 
 9.2019.24) ט, תשע"אלולבכ"ד בסדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים הנדון: 

 
 :3011(, בשעה 9.2019.24) טתשע" אלולב כ"דשלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

, בבניין המועצה.קומת כניסה,  גפן בחדר הישיבות   
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –13.8.2019אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור פרסום של תכניות  .3

המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים לתואר   .3.1

-10439; )מסמך מס' דוח הוועדה -.( ביזמות וחדשנות טכנולוגית בינתחומיתM.Aשני ללא תזה )
 מצ"ב(

ולמכללה האקדמית גליל מערבי חי -תלמתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית  המלצה על .3.2

; דוח הוועדה -בניהול וכלכלה.( M.Aלפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ) )תכנית משותפת(
  מצ"ב(-10426)מסמך מס' 

 הסמכות .4

; בחשבונאות (A.B) דו חוגי תואר ראשוןמתן הסמכה לאוניברסיטת אריאל להעניק המלצה על  .4.1
 עולה באותו יום למל"ג  מצ"ב(-10425)מסמך מס' 

 יקלינית למרכז הבינתחומ(  בפסיכולוגיה .M.A) עם תיזה המלצה על הסמכה להעניק תואר שני .4.2
 עולה באותו היום למל"גמצ"ב( -10388)מסמך מס' ; דוח הוועדה–בהרצליה

 שונות. .5

במסגרת  במדעי ההתנהגות( B.Aתכנית לימודים לתואר ראשון ) המשך קיומה לא לאפשרהמלצה  .5.1
 מצ"ב(-10440; )מסמך מס' חוות דעת סוקר –)נשים( של המסלול האקדמי המכללה למנהל מח"ר

במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות  שם לתכניות לימודיםבקשת אוניברסיטת בר אילן לשנות  .5.2
 מצ"ב(-10352; )מסמך מס' המשך דיון-המל"ג

אוגרפיה בגי  (.B.A)בקשת אוניברסיטת תל אביב לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון  .5.3

; )מסמך מס' ינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזוריסביבה, גיאו אל (.B.A)וסביבת האדם לתואר ראשון 
 מצ"ב(-10444

. מתווה גרונאו -התכנית האקדמית לתואר ראשון במדע המדינה לקורס חובלים באוניברסיטת חיפה  .5.4
 למל"געולה באותו יום  ;מצ"ב( -א' 10429)מס' מס' 

 ,ברכהב
 

 אופנר-מוניקה שמילוביץ'
 ממונה תחום מדעי החברה 

 האגף האקדמי


