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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 ' סיון תשפ"אז

 2021מאי  18
 

 לכבוד
 והחברה הרוח במדעי תחומיות רב ותכניות ועסקים ניהול, משפטים, למדעי החברה תחומית משנה ועדת

 
 שלום רב,

 (25.5.2021סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי, י"ג בסיון תשפ"א )הנדון: 
 

  11:00(, בשעה 25.5.2021תשפ"א ) סיווןב י"דהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה, שתיערך ביום שלישי, 
 .Zoomבאמצעות 

 
 היום:סדר 

 מידע .1
  27.4.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

 (.B.A) חוגי -ראשון דו להעניק תואר 2023מאי  עד ,לשנתיים( ראשונה) זמנית המלצה על הסמכה .3.1
 מצ"ב(-11042ס' מסמך מ; )דוח הוועדה – למכללה האקדמית גליל מערבי בחשבונאות

( .B.A)ראשון , להעניק תואר (2024 מאיעד )המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים  .3.2
-11043חוות דעת סוקרים; )מסמך מס'  - למסלול האקדמי המכללה למנהלבניהול מערכות מידע 

 מצ"ב(
ניהול "ב (.B.A)בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לשנות את שם התכנית לתואר ראשון  .3.3

 מצ"ב(-11044; )מסמך מס' ולהסמיכה להעניק תואר זה "ניהול"ל "ארגוני שירות
חוגי -דו (.B.A) חוגי בניהול ותואר ראשון-דו (.B.A)ראשון המלצה על הסמכה להעניק תואר  .3.4

-11045מך מס' ; )מסחוות דעת סוקרים – ברמת גן מכללה האקדמית לישראללבמשאבי אנוש 
 מצ"ב(

 
 הרכבי ועדות/סוקרים: .4

תכנית  לפתוח המכללה האקדמית לישראל ברמת גןלבדיקת בקשת  סוקרים/ועדה אישור הרכב .4.1
מצ"ב( -11030מך מס' ; )מסניהול מצבי חירום ומשברב( .B.A) חוגי-לתואר ראשון חדלימודים 

 עולה למל"ג באותו היום
קה סייבר יבפוליט ללא תיזה (.M.Aסוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני )מינוי אישור  .4.2

;  )מסמך מס' ת תל אביב אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיט  וממשל
 עולה למל"ג באותו היוםמצ"ב( -11031

 לימודים תכנית לפתוח ולעסקים למשפט האקדמי אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המרכז .4.3
עולה למל"ג מצ"ב( -11032)מסמך מס'  ;(חוגי-חד) אנוש משאבי בניהול (B.A.) ראשון תואר חדשה

 באותו היום
לתואר ראשון תכנית לימודים  לפתוחהמכללה האקדמית צפת אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  .4.4

 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב(-33110' ; )מסמך מסבניהול ושיווק מערכות (.B.A) חוגי-חד
-חד לקיים תכנית לימודים לתואר ראשוןאילן -סוקר לבדיקת בקשת אוניברסיטת ברמינוי אישור  .4.5

עולה ( מצ"ב-11035)מסמך מס'  ;במסגרת תכנית לחרדים בקמפוס בלימודי מידע (B.Aחוגי )
 למל"ג באותו יום

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים להסמכה להעניק תואר שני  .4.6
(M.A.)  11034; )מסמך מס' בלימודי משפט ללא משפטנים בהתמחות משפט פליליללא תזה-

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(
 

 
 

  ,בברכה
 

  קלייןדבורה 
 ועדת משנה התחומיתמ"מ ממונה 

 ועסקים ניהול, משפטים, למדעי החברה
 והחברה הרוח במדעי תחומיות רב ותכניות


