האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

י"ט אב תש"פ
 09אוגוסט 2020

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"ט בתמוז תש"פ ()18.8.2020
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה ,שתיערך ביום שלישי כ"ט בתמוז תש"פ ( ,)18.8.2020בשעה 11:00
באמצעות אפליקציית זום.
סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום - 23.6.2020מצ"ב.
 .3אישורי פרסום:
 3.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון דו-חוגי ) (B.A.בניהול מידע וידע -דו"ח הוועדה; (מסמך מס' -10706מצ"ב) עולה
למל"ג באותו היום
 .4הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוגוסט  ,2023להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה
בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים לקריה האקדמית אונו – חוות דעת סוקרים;
(מסמך מס' -10703מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 4.2תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.S.Wבעבודה סוציאלית אשר מתקיימת במכללה האקדמית עמק
יזרעאל (-מסמך מס' -10671מצ"ב)  ,המשך דיון  ,עולה למל"ג באותו היום
 4.3המלצה על הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים ,עד יולי  ,2022להעניק תואר ראשון ) (B.A.רב תחומי למכללה
האקדמית כנרת – דו"ח הוועדה;(מסמך מס' -10704מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 4.4בקשת המכללה האקדמית רופין לפצל את תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות לתכנית
לימודים דו חוגית בפסיכולוגיה ותכנית לימודים דו חוגית לסוציולוגיה ולקבל הסמכה להעניק תארים
אלה; (מסמך מס' -10738מצ"ב)
 4.5המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשנתיים ,עד אוגוסט  2022להעניק תואר ראשון במתכונת דו חוגית
בניהול ותואר ראשון במתכונת דו חוגית במשאבי אנוש במכללה האקדמית לישראל -חוות דעת
סוקרים; (מסמך מס' -10739מצ"ב)
 .5מינוי סוקרים /וועדות :
 5.1אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים לתואר עם
וללא תזה ( )M.Aבפסיכולוגיה התפתחותית; (מסמך מס' -10617מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום
 5.2אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה לקבל הסמכה בתכנית הלימודים לתואר
ראשון ( )B.S.Wבעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר; (מסמך מסמך -10726מצ"ב)
עולה למל"ג באותו יום
 5.3אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא
תזה ) )M.H.Aבמנהל מערכות בריאות;(מסמך מס' -10727מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום
 5.4אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם או
בלי תזה ( )M.Aבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; (מסמך מס' -10728מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום
 .6שונות:
 6.1המלצה לאפשר להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.S.Wבעבודה סוציאלית במסגרת
המח"ר (לנשים ולגברים) אשר מתקיימת במכללה האקדמית אשקלון -חוות דעת סוקר; (מסמך מס'
-10740מצ"ב)
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 6.2המלצה לאפשר לקיים מסלול התמחות בחברה דיגיטלית במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון דו
חוגי ) )B.A.בסוציולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי– ללא ציון המסלול ע"ג התעודה; (מסמך מס'
-10729מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 6.3תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת חיפה אשר נפתחה במסגרת
האוטונומיה – חוות דעת סוקר (מסמך מספר  -10668מצ"ב)
בברכה,
מוניקה שמילוביץ'-אופנר
ממונה תחום במדעי החברה ,משפטים ,ניהול ועסקים
ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה ,אגף אקדמי
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