כ"ג סיון תש"פ
 15יוני 2020
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 כ"ד בסיון תש"פ ()23.6.2020
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה ,שתיערך ביום שלישי א' בתמוז תש"פ ( ,)23.6.2020בשעה  10:30באמצעות
אפליקציית זום.
סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום - 26.5.2020מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 3.1המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בלימודי משפט
לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10657מצ"ב) עולה באותו
היום למל"ג
 3.2המלצה על מתן הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למנהל להעניק תואר שני ) (M.A.בפסיכולוגיה
של הספורט-חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10666מצ"ב)
 3.3המלצה על מתן הסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון
( )B.S.Wבעבודה סוציאלית -חוות דעת סוקרים;(מסמך מס' -10671מצ"ב) מוזמנים לדיון בשעה
( 11:30בזום) נציגי המוסד
 3.4המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי ( )B.Aבמדעי ההתנהגות למכללה האקדמית צפת -
חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10651מצ"ב) עולה באותו היום למל''ג
 3.5המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי ודו-חוגי ( )B.Aרב תחומי למכללה האקדמית גליל
מערבי  -חוות דעת סוקרים;(מסמך מס' -10667מצ"ב)
 .4שונות:
 .4.1תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת חיפה אשר נפתחה
במסגרת האוטונומיה – חוות דעת סוקר; (מסמך מס' -10668מצ"ב)
 .4.2דיווח של הקריה האקדמית אונו על יישום תכניות הלימודים שהתקיימו במסגרת המכללה
האקדמית לחברה ואומנויות (בהמשך להחלטת מל"ג מיום  :12.2.19יישום המתווה למיזוג המכללה
האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו); (מסמך מס' -10669מצ"ב)
 .5מינוי סוקרים /וועדות :
 .5.1אישור מינוי סוקר לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ( )M.A.של המכללה
האקדמית תל אביב יפו לקראת שלב ההסמכה; (מסמך מס' -10652מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .5.2אישור מינוי ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל הסמכה בתכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בחשבונאות; (מסמך מס' -10654מצ"ב) עולה באותו היום למל''ג
 .5.3אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי להסמכה להעניק תואר שני עם
תזה ( )M.Aבפסיכולוגיה חינוכית;(מסמך מס' -10653מצ"ב) עולה באותו היום למל''ג
 .5.4אישור מינוי סוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.במשפטים ,טכנולוגיה וחדשנות
עסקית של המרכז הבינתחומי בהרצליה במסגרת תכניות שנדגמו במוסדות שלהם יש אוטונומיה
לפתוח תכניות לתואר שני; (מסמך מס' -10670מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
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