האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ז' אייר תשפ"א
 19אפריל 2021

לכבוד
חברי עדת המשנה במדעי החברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ,ט"ו באייר תשפ"א ()27.4.2021
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה ,שתיערך ביום שלישי ,ט"ו באייר תשפ"א ( ,)27.4.2021בשעה 11:00
באמצעות .Zoom
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –6.4.2021מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשנתיים (עד אפריל  ,)2023להעניק תואר שני ( )M.A.עם תזה
בפיתוח וייעוץ ארגוני למכללה האקדמית עמק יזרעאל – דוח הוועדה; (מסמך מס'  -11000מצ"ב)
 .3.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד מרץ  ,)2024להעניק תואר שני בפסיכולוגיה
קלינית למסלול האקדמי המכללה למנהל – המשך דיון  -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10983מצ"ב)
עולה באותו היום למל"ג
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ()M.A.
עם וללא תזה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – דוח הוועדה ; (מסמך מס'  -11001מצ"ב) עולה באותו
היום למל"ג
 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) )M.H.Mללא
תזה בניהול מערכות בריאות – דוח הוועדה; (מסמך מס'  -11002מצ"ב)
 .4.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ( )M.A.ללא תזה במנהל ומדיניות ציבורית – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'  -11003מצ"ב) עולה
באותו היום למל"ג
 .5הרכבי ועדות/סוקרים:
 .5.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
( ).M.Aבפסיכולוגיה רפואית (עם תזה); (מסמך מס'  -11004מצ"ב) עולה באותו היום למלג
 .5.2אישור סוקרת לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני ( ).M.Aללא תיזה במגוון ומגדר ,אשר נפתחה
במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטה העברית; (מסמך מס' -11005מצ"ב) עולה באותו
היום למל"ג

בברכה,
מוניקה שמילוביץ'-אופנר
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