כ"ד אייר תש"פ
 18מאי2020 ,
האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

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 ג' בסיון תש"פ ()26.5.2020
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ג' בסיון תש"פ ( ,)26.5.2020בשעה  10:00באמצעות
אפליקציית זום.
סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום - 21.4.2020מצ"ב.
 .3אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 3.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון דו חוגי ( )B.A.בממשל וחברה אזרחית  -דוח הוועדה; (מסמך מס' -10610מצ"ב) עולה
למל"ג באותו יום
 3.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ( )M.Aללא תזה בקרימינולוגיה  -דוח הוועדה; (מסמך מס' -10611מצ"ב) עולה למל"ג
באותו יום
 .4הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.1המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בלימודי
משפחה -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10612מצ"ב)
 4.2המלצה על מתן הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים ( עד מאי )2023 ,למכללה האקדמית לישראל
ברמת גן להעניק תואר ראשון ) (B.A.בכלכלה במתכונת דו חוגית -דוח וועדה; (מסמך מס' -10613
מצ"ב)
 4.3המלצה על הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בניהול במערכות מידע-
חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10614מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 4.4המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים (עד מאי  )2024למכללה האקדמית כנרת
להעניק תואר שני ללא תזה ( ).M.Aבניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית -חוות דעת סוקרים;
(מסמך מס' -10615מצ"ב)
 4.5המלצה על פתיחה והסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים ( עד מאי  )2023לאוניברסיטה הפתוחה
להעניק תואר ראשון במתכונת חד חוגית במדע המדינה ומדיניות ציבורית ( במסגרת איגום קורסים
קיימים באוניברסיטה)-חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10616מצ"ב)
 .5שונות:
 5.1בקשת 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-המשך דיון; (מסמך מס' -10574מצ"ב)
 .6הרכבי ועדות:
 6.1אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
)(M.A.בפסיכולוגיה התפתחותית; (מסמך מס' -10617מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום
 6.2אישור הרכב מנגנון קבוע לליווי שינוי מתכונת תכניות הלימודים בחשבונאות; (מסמך מס' -10618
מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
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