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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 
 

 ' תמוז תשפ"אד
 2021יוני  14

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

 והחברה
 

 שלום רב,
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בי"ט בתמוז תשפ"א )22.6.2021(

 
, 11:00(, בשעה 22.6.2021, שתיערך ביום שלישי י"ט בתמוז תשפ"א )ועדת המשנההנכם מוזמנים לישיבת 

 .Zoomבאמצעות 
 

 סדר היום:
 מידע .1
 מצ"ב. - 25.5.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

( .M.A) שני עם וללא תזה להעניק תואר ,2023יוני  עד לשנתיים,( שניה) זמנית על הסמכה המלצה .3.1
-11072 )מסמך מס'; חוות דעת סוקרים –בפסיכולוגיה חינוכית למכללה האקדמית עמק יזרעאל

 11:15 נציגי המוסד מוזמנים לשעה מצ"ב(
 שני עם וללא תזה להעניק תואר 2024יוני  עד שנים, לשלוש( ראשונה) זמנית המלצה על הסמכה .3.2

(M.A. ) מסמך מס' דוח הוועדה –בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות למכללה האקדמית אחווה( ;
 מצ"ב(-11074

ב"ניהול  (.B.A)בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לשנות את שם התכנית לתואר ראשון  .3.3
 מצ"ב(-11044המשך דיון; )מסמך מס'  –ארגוני שירות" ל"ניהול" ולהסמיכה להעניק תואר זה 

 עולה למל"ג באותו היום
חוגי -חד(  (.B.Aתואר ראשון להעניק ,2023יוני  עד לשנתיים,( שניה) זמנית על הסמכה המלצה .3.4

 נציגי מצ"ב(-11073מס'  מסמך) ;חוות דעת סוקרים – למרכז האקדמי פרס בניהול משאבי אנוש
 12:15לשעה  המוסד מוזמנים

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

עולה למל"ג  מצ"ב(-11058; )מסמך מס' דוח הוועדה -עבודה סוציאלית ב( M.S.W.) שני ללא תזה
  באותו היום

 הרכבי ועדות/סוקרים: .5
תכנית לימודים  לפתוח הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גןאישור  .5.1

מצ"ב( -11030; )מסמך מס' המשך דיון – מצבי חירום ומשברבניהול ( .B.A) חוגי-לתואר ראשון חד
 עולה למל"ג באותו היום

-לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון דו המרכז האקדמי שלםאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  .5.2
עולה למל"ג מצ"ב( -11060מסמך מס' ; )בלימודי אסטרטגיה, דיפלומטיה ומלחמה (B.A.חוגי )

 באותו היום
לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  המכללה האקדמית צפתאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  .5.3

עולה למל"ג באותו  מצ"ב(-11033מסמך מס' )המשך דיון;  - בניהול ושיווק מערכות )B.A (.חוגי-חד
  (היום

  ,בברכה
 

  דבורה קליין
 ועדת משנה התחומיתמ"מ ממונה 

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

 


