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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 

 ' אלול תשפ"אב
 2021אוגוסט  10

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

 
 שלום רב,

 
 ( 17.8.2021) ט' באלול תשפ"א סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי,הנדון: 

 
בחדר  11:00(, בשעה 17.8.2021) ט' באלול תשפ"אהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה, שתיערך ביום שלישי, 

 .במשרדי המועצה להשכלה גבוהה', א, קומה  גפןהישיבות 
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. - 20.7.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

חוות  – במדעי ההתנהגות לקריה האקדמית אונו( .B.Aחוגי )-ראשון חד תואר המלצה על הסמכה להעניק .3.1
 (מצ"ב-11149; )מסמך מס' דעת סוקרים

 (.B.A)ראשון  , להעניק תואר2024הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד אוגוסט הארכת המלצה על  .3.2
 מצ"ב(;-11134 ; )מסמך מס'חוות דעת סוקרים –חוגי בפסיכולוגיה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים -חד

 עולה למל"ג באותו יום
( B.Aראשון ) להעניק תואר 2024 אוגוסטלשלוש שנים, עד ( הישני) זמנית הסמכההארכת המלצה על  .3.3

 מצ"ב(; -11073מסמך מס' ) ;המשך דיון – חוות דעת סוקרים - ז האקדמי פרסבניהול משאבי אנוש למרכ
 עולה למל"ג באותו יום

ב"מנהל  (.B.Aשערי מדע ומשפט לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון )בקשת המרכז האקדמי  .3.4
 מצ"ב(-11150; )מסמך מס' מערכות בריאות" ל"ניהול מערכות בריאות"

 
 פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור  .4

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.1
 )מסמך מס' ;דוח הוועדה-יהתמחות בייעוץ גרונטולוג -( בגרונטולוגיה קהילתית .M.A) שני עם וללא תזה

 עולה למל"ג באותו יוםמצ"ב(-11136
ב"ממשל  (.B.Aלתואר ראשון ) הלימודים המכללה האקדמית גליל מערבי לשנות את שם תכניתבקשת  .4.2

 מצ"ב( -11151 מסמך מס'; וחברה אזרחית" ל"מדע המדינה"
 שונות. .5

ללא  (.M.A)לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  דיווח אודות משיכת בקשת המכללה האקדמית ת"א יפו  .5.1
 עולה למל"ג באותו היוםצ"ב(מ-11142 )מסמך מס' ;בלימודי צעירים תזה

עם  (.M.A)דיווח אודות משיכת בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .5.2
 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב(-11143 )מסמך מס'; תזה בפסיכולוגיה חינוכית וללא

 
 

  ,בברכה
 

 
  דבורה קליין
 ועדת משנה התחומיתמ"מ ממונה 

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

 


