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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 
 

 ' ניסן תשפ"אח
 2021מרץ,  21

 
 לכבוד
 והחברה הרוח במדעי תחומיות רב ותכניות ועסקים ניהול, משפטים, מדעי החברהב משנהה עדתחברי 

 
 שלום רב,

 

 (6.4.2021סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי, כ"ד בניסן תשפ"א )הנדון: 

 
 11:00(, בשעה 6.4.2021הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה, שתיערך ביום שלישי, כ"ד בניסן תשפ"א )

 .Zoomבאמצעות 
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –23.2.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

( ללא תיזה .M.S.W, להעניק תואר שני )2024המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד מרץ  .3.1
עולה  מצ"ב(-60109 '; )מסמך מסחוות דעת סוקרים -בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית אשקלון

 באותו היום למל"ג
   משפט, ממשל ומנהלבינתחומיים:  ( בלימודים.B.Aהסמכה להעניק תואר ראשון )כה/ אי מסתן המ .3.2

)מסמך  11:30לשעה  מוזמנים נציגי המוסד; חוות דעת סוקרים -למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
 מצ"ב(-10982 'מס

, להעניק תואר שני בפסיכולוגיה 2024המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד מרץ   .3.3
 מצ"ב(-10983; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים -קלינית למסלול האקדמי המכללה למנהל

 פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור  .4
לתואר שני  המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים .4.1

עולה באותו מצ"ב( -10961חוות דעת סוקרים; )מסמך מס'    -בתקשורת וניו מדיה ( .M.A) ללא תזה
 היום למל"ג

 
 הרכבי ועדות/סוקרים: .5

תכנית לימודים  לפתוח המרכז הבינתחומי הרצליהלבדיקת בקשת  לאומיתבינאישור הרכב ועדה  .5.1
 למל"געולה באותו היום  מצ"ב(-10962 )מסמך מס' ;ממשלב( D.hP) לישילתואר ש

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ת"א יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .5.2
(M.A.) עולה באותו היום למל"ג  מצ"ב(- 10963 מך מס'; )מסללא תזה בלימודי צעירים 

 
 שונות: .6

מסמך ) ;26.2.2008החלטת המל"ג מיום  -המלצה בדבר ביטול הקריטריונים לתכניות במנהל עסקים .6.1
 מצ"ב(-10918 'מס

; )מסמך הבפסיכולוגי תנאי קבלה לתואר שניבדבר  22.12.2020הצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  .6.2
 מצ"ב(- 10984מס'  

 
 

 ,בברכה
 

 
 אופנר-מוניקה שמילוביץ'

 ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי,  אגף האקדמי


