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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 ביום שלישי כ"ג בשבט תש"פ ()18.2.2020
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה ,שתיערך ביום שלישי י כ"ג בשבט תש"פ ( ,)18.2.2020בשעה  12:00בחדר
הישיבות תמר קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  17.12.2020מצ"ב.
 .3אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .3.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
ללא תזה ( )M.Aבאסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית ( M.A. Master of Digital Strategy and
 - )Marketing Communicationsחוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10561מצ"ב) עולה למל"ג באותו
היום
 .4הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.1המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) (LL.B.במשפטים למרכז האקדמי פרס – דוח הוועדה;
(מסמך מס' -10568מצ"ב)
 .4.2המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( (.M.A.ללא תזה ביזמות טכנולוגית לעזריאלי ,המכללה
האקדמית להנדסה ירושלים – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10569מצ"ב)
 .4.3המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.במנהל מערכות בריאות למרכז האקדמי שערי מדע
ומשפט – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10570מצ"ב)
 .4.4המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים להעניק תואר ראשון ) (B.A.בניהול ומשאבי אנוש
למכללה האקדמית כנרת -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10571מצ"ב)
 .4.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים להעניק תואר ראשון ) (B.A.דו-חוגי בלוגיסטיקה
למכללה האקדמית גליל מערבי -דוח הוועדה; (מסמך מס' -10572מצ"ב)
 .4.2המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית
למרכז האקדמי רופין – דו"ח הוועדה; (מסמך מס' -10573מצ"ב)
 .4.3קשת המכללה האקדמית תל אביב יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית
בסוציולוגיה ותכנית לימודים דו חוגית במדע המדינה במקום תכנית הלימודים בחברה ופוליטיקה
המתקיימת במוסד; (מסמך מס' -10574מצ"ב)
בברכה,
מוניקה שמילוביץ'-אופנר
ממונה תחום במדעי החברה ,משפטים ,ניהול
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