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לכבוד
חברי ועדת משנה תחומית למדעי החברה ,ניהול ,עסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח
והחברה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ט' בחשון תשפ"א ()27.10.2020
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה ,שתיערך ביום שלישי ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020בשעה 11:00
באמצעות ZOOM
סדר היום:
מידע:
.1
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –15.9.2020מצ"ב.
.2
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.3
 .3.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  2023להעניק תואר ראשון ()B.A
במתכונת דו חוגית ביזמות למרכז האקדמי הבינתחומי בהרצליה  -חוות דעת סוקרים; (מסמך
מס'  -10801מצ"ב)
 .3.2המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר שני ( ).M.Aללא תזה
והסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (אוקטובר  )2023להעניק תואר שני ( ).M.Aעם תזה
בפסיכולוגיה חינוכית -חוות דעת סוקרים;(מסמך מס'  –10790מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .3.3המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ( עד אוקטובר  )2022לתכנית הלימודים לתואר
שני ( ). M.Aבניהול בהתמחויות בניהול ארגוני שרות ,ניהול בינלאומי ובניהול ארגוני בריאות
המתקיימת במרכז האקדמי למשפט ועסקים  -חוות דעת סוקרים; ( מסמך מס' – 10789מצ"ב)
עולה למל"ג באותו יום
 .3.4המלצה על מתן הסמכה /הסמכה זמנית להעניק תואר שני ( )M.S.Wללא תזה בעבודה סוציאלית
למכללה האקדמית ספיר – חוות דעת סוקרים ; (מסמך מס'  -10802מצ"ב )
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
.4
 .4.1אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ( )M.Aבמנהל ומדיניות ציבורית (מסמך מס' -10791מצ"ב); עולה למל"ג
באותו יום
 .4.2המלצה על אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ( ).M.Aללא תזה ,להתפתחות הילד; ( מסמך מס'  –10803מצ"ב); עולה למל"ג
באותו יום
שונות.
.5
 .5.1המלצה לאפשר להמשיך ולקיים תואר ראשון ( )B.A.בפסיכולוגיה במסגרת המח"ר באוניברסיטת בר
אילן-חוות דעת סוקרת ( מסמך מס'  –10804מצ"ב)
בברכה,

מוניקה שמילוביץ'-אופנר
ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי ,אגף האקדמי

ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
www.che.org.il | email: academi@che.org.il

