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סדר היום:
מידע:
.1
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –27.10.2020מצ"ב.
.2
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.3
 .3.1המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ) (M.A.בניהול המשאב האנושי למכללה האקדמית
ספיר -חוות דעת סוקרים;(מסמך מס' -10828מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .3.2המלצה על מתן הסמכה להעניק ראשון ) (B.A.בלימודים רב תחומיים לאוניברסיטה הפתוחה;
(מסמך מס' -10829מצ"ב)
אישור פרסום והרשמה:
.4
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
ללא תזה ) (M.A.בפסיכולוגיה ארגונית  -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10830מצ"ב)
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
.5
 .5.1אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
ללא תזה ( )M.A.בתקשורת וניו מדיה; (מסמך מס' -10818מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .5.2אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להארכת הסמכה להעניק
תואר שני עם וללא תזה ( )M.A.בפסיכולוגיה חינוכית;(מסמך מס' -10819מצ"ב) עולה למל"ג
באותו היום
 .5.3אישור מינוי סוקרים לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תזה ( )M.A.בפסיכולוגיה
חינוכית אשר מתקיימת באוניברסיטת חיפה; (מסמך מס' -10820מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .5.4אישור מינוי חברי ועדה לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תזה ( )M.Aבגרונטולוגיה
קהילתית במכללה האקדמית עמק יזרעאל; (מסמך מס' -10821מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
שונות.
.6
 .6.1בחינת התכנית ללימודי תואר שני ( )M.Aעם תזה במשפטים המתקיימת בקריה האקדמית אונו-
המשך דיון; (מסמך מס' 10777א'-מצ"ב)
 .6.2המלצת צוות המנגנון המשותף למל"ג ולמשרד הבריאות לעדכון קורסי הליבה בפסיכולוגיה
קלינית כפי שנקבעו במסגרת החלטת המל"ג מיום  -24.7.2012לאחר סבב ההתייעצות עם
המוסדות; (מסמך מס' 10457א'-מצ"ב)
 .6.3המלצת צוות המנגנון המשותף למל"ג ולמשרד הבריאות לקביעת תנאי קבלה לתואר שני
בפסיכולוגיה -לאחר סבב התייעצות עם המוסדות; (מסמך מס' -10831מצ"ב)
 .6.4בקשת האוניברסיטה העברית להמשיך ולקיים תכנית לימודים מוזמנות ייעודיות עם המשטרה
לתואר ראשון ) (B.A.בקרימינולוגיה במסגרת ההסכם המשותף לאוניברסיטה עם משטרת
ישראל; (מסמך מס' -10825מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
בברכה,
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