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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 ' חשון תשפ"בה
 2021אוקטובר  11

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

 והחברה
 

 שלום רב,
 

 (21.2010.19)ב "פתש חשון ב גי"יום שלישי בסדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים הנדון: 
 

 11:00, בשעה (19.10.2021י"ג בחשון תשפ"ב )שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 
 ,  בבניין המועצה.גפן בחדר הישיבות 

 
 סדר היום:

 מידע .1
 מצ"ב – 17.8.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

, להעניק תואר שני ללא 2024 אוקטוברשנים, עד  שלוש( לשנייההמלצה על הארכת הסמכה זמנית ) .3.1
; )מסמך מס' דוח הוועדה – למרכז האקדמי למשפט ולעסקים פסיכולוגיה חינוכיתב (.M.Aתזה )

 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב(-11163
, להעניק תואר 2024 אוקטוברשנים, עד שלוש ( לשנייההארכת הסמכה זמנית )הסמכה/ המלצה על .3.2

חוות דעת  –בניהול מערכות בריאות למרכז האקדמי למשפט ולעסקים  (.B.Aחוגי )-ראשון חד
 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב(-11164; )מסמך מס' סוקרים

( בניהול B.Aראשון ) להעניק תואר ,2024לשלוש שנים, עד אוגוסט ( שנייה) זמנית הסמכה המלצה על .3.3
על החלטת המועצה מיום  דיון חוזר בקשת המוסד לקיים – משאבי אנוש למרכז האקדמי פרס

 מצ"ב(-11182; )מסמך מס' 17.8.2021
 (.B.Aראשון ) בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר .3.4

; )מסמך ולהסמיכו להעניק תואר זה ל"מדיניות ציבורית, ממשל ומשפט" ""מנהל, ממשל ומשפטב
 מצ"ב(-11183מס' 

( באסטרטגיה דיגיטלית M.Aהמלצה על הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני ללא תזה ) .3.5
 מצ"ב(-11197ך מס' ; )מסמחוות דעת סוקרים –ותקשורת שיווקית 

 :אישור פרסום והרשמה .4
לפתוח תכנית לימודים  לישראל ברמת גןהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית  .4.1

 מצ"ב(-11184; )מסמך מס' דוח הוועדה -בניהול מצבי חירום ומשבר( B.A)חוגי -לתואר ראשון חד
לפתוח תכנית למכללה האקדמית שערי מדע ומשפט המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.2

; )מסמך מס' יםחוות דעת סוקר - בניהול מערכות בריאות .M.H.A)) ני ללא תזהלימודים לתואר ש
 מצ"ב(-11185

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה ירושלים לפתוח תכנית לימודים  .4.3
; )מסמך חוות דעת סוקרים – צרכים מיוחדיםעם ללא תזה בהתפתחות הילד ( .M.Aלתואר שני )

 מצ"ב(-11186מס' 
 :שונות .5

 ללא (.M.A)לפתוח תכנית לימודים לתואר שני צפת דיווח אודות משיכת בקשת המכללה האקדמית  .5.1
 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב(-11187; )מסמך מס' בניהול משאבי אנוש וייעוץ ארגוניתזה 

ב"ממשל וחברה ( .B.Aבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לשנות את שם התכנית לתואר ראשון ) .5.2
 מצ"ב(-א'11151)מסמך מס'  ;המשך דיון -חוות דעת הוועדה המקצועית – אזרחית" ל"מדע המדינה"

 
  ,בברכה

 
  דבורה קליין
 ועדת משנה התחומיתמ"מ ממונה 

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


