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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 ד' אב, תשפ"א

 2021יולי,  13
 

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

 
 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי י' באב תשפ"א )20.7.2021(

בחדר  11:00(, בשעה 20.7.2021 ), י' באב תשפ"א , שתיערך ביום שלישיועדת המשנההנכם מוזמנים לישיבת 
 ירושלים. 43קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי  פןגהישיבות 

 
 סדר היום:

 מידע .1
 מצ"ב. -  22.6.2021 אישור פרוטוקול מישיבה מיום .2
 )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:הסמכות  .3

( M.Aלהעניק תואר שני ) ,2024)ראשונה( לשלוש שנים, עד יולי  המלצה על הסמכה/הסמכה זמנית .3.1
בהתמחות משפט פלילי למרכז האקדמי למשפט ועסקים ללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים 

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(-11094; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –
ב"פסיכולוגית קלינית  (.M.A)בקשת המרכז האקדמי רופין לשנות את שם התכנית לתואר שני  .3.2

; )מסמך מס' להעניק תואר זה וגרונטולוגית" ל"פסיכולוגיה קלינית של הבגרות והזקנה" ולהסמיכ
 מצ"ב(-11115

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

 ;מצ"ב( -11095 ; )מסמך מס'דוח הוועדה - פסיכולוגיה התפתחותיתב( .M.A) עם וללא תזה שני
 עולה למל"ג באותו היום

תואר לפתוח תכנית לימודים ל צפתהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית  .4.2
עולה למל"ג  ;מצ"ב(-11096 )מסמך מס' דוח הוועדה - עבודה סוציאליתב( .W.SM) שני ללא תזה

 באותו היום
 הרכבי ועדות/סוקרים: .5

בפוליטיקה סייבר  ( ללא תיזה.M.Aסוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני )מינוי אישור  .5.1
; )מסמך מס' ת תל אביבלאוניברסיט אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג  וממשל
 עולה למל"ג באותו היוםמצ"ב( ; -11098

תכנית לימודים  לפתוח אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן .5.2
עולה למל"ג מצ"ב(; -11097)מסמך מס' ; בניהול השינוי וייעוץ ארגוני( .M.A) לתואר שני ללא תזה

 באותו היום
 שונות: .6

   UIBEThe University of   -( ל2024המלצה על מתן רישיון זמני ומותנה לשלוש שנים )עד יולי   .6.1
    International Business and Economics "  -   מסין, לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון

עולה באותו היום לוועדת  ;מצ"ב(-11103 )מסמך מס'; במנהל עסקים, במרכז הלימוד בפתח תקווה
 לטכנולוגיה הנדסה ומדעים ושלוחות מחו"ל ובנוסף עולה למל"גהתחומית המשנה 

( MBA) תכנית לימודים בינלאומית מקוונת לתואר שניבקשת אוניברסיטת תל אביב לקיים  .6.2
 (עולה למל"ג באותו יום)  ;מצ"ב(-11099 )מסמך מס' ; המלצת צוות הליווי – במנהל עסקים

הלימודים לתואר שני עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת חיפה אשר נפתחה  תכנית .6.3
 מצ"ב( -11115מסמך מס' ; חוות דעת סוקרים – במסגרת האוטונומיה

  ,בברכה
 

  דבורה קליין
 ועדת משנה התחומיתמ"מ ממונה 

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


