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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 שתיערך ביום שלישי כ"ו באלול תש"פ ()15.9.2020
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה התחומית בחברה ניהול עסקים משפטים ,שתיערך ביום שלישי כ"ו
באלול תש"פ ( ,)15.9.2020בשעה  11:00באמצעות ZOOM
סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום - 18.8.2020מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 3.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד ספטמבר  2023להעניק תואר ראשון דו-חוגי
( ).B.Aביזמות וחדשנות למכללה האקדמית לישראל ברמת גן – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'
-10773מצ"ב)
 3.2המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) (M.Aעם תזה בפסיכולוגיה -במגמות :קלינית ,שיקומית,
רפואית ותעסוקתית למכללה האקדמית תל-אביב יפו – דוח ועדה; (מספר מסמך -10756מצ"ב) עולה
למל"ג באותו יום
 3.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד ספטמבר  ,2022להעניק תואר שני ( )M.Aבניהול
וארגוני שירות למכללה האקדמית הדסה – חוות דעת סוקרים; (מספר מסמך -10774מצ"ב)
 3.4מתן הסמכה/אי הסמכה להעניק תואר ראשון בתקשורת לאוניברסיטת בר אילן-חוות דעת סוקרים;
(מסמך מס' -10775מצ"ב)
 3.5המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים ,עד ספטמבר  ,2022להעניק תואר שני עם וללא
תזה ( )LL.M.במשפטים למרכז האקדמי למשפט ולעסקים – חוות דעת סוקרים; (מספר מסמך
-10782מצ"ב) (מוזמנים לדיון לשעה  12:00נציגי המוסד ויו"ר ועדת הבדיקה).
 3.6המלצה על הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד לאוקטובר )2023 ,להעניק תואר ראשון במתכונת דו
חוגית בחברה והתנהגות למכללה האקדמית לישראל ברמת גן-דוח וועדה; (מסמך מס' -10783מצ"ב)
 .4אישור פרסום והרשמה
 4.1המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל אביב יפו לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון בין תחומי חד חוגי ( )B.A.בפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה  -דוח ועדה; (מסמך מס'
-10776מצ"ב) (מוזמנים לדיון :לשעה  11:30נציגי המוסד ויו"ר ועדת הבדיקה)
 .5שונות.
 5.1בחינת התכנית ללימודי תואר שני ( )M.Aעם תזה במשפטים המתקיימת בקריה האקדמית אונו;
(מסמך מס' -10777מצ"ב)
 5.2המלצה להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות המח"ר (לנשים) אשר
מתקיימת במסלול האקדמי של המכללה למנהל-חוות דעת סוקר; (מסמך מס' -10778מצ"ב)
 5.3בחינת בקשת האוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו
חוגית בלימודים כלליים; (מסמך מס' -10779מצ"ב)
בברכה,
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