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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 
 

 ' טבת תשפ"בט
 2021דצמבר  13

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

 והחברה
 

 שלום רב,
 (21.12.2021ביום שלישי י"ז בטבת  תשפ"ב )סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים הנדון: 

 
בחדר  11:30(, בשעה 21.12.2021הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי י"ז בטבת  תשפ"ב )

 , קומה ב', בבניין המועצה. גפןהישיבות 
 

 :סדר היום
 מידע .1

 מצ"ב – 16.11.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2

 ות/הארכת הסמכות(:הסמכות )קבועות/זמני .3

חוות דעת  – במשפטים לקריה האקדמית אונו( LL.Mעם תזה ) תואר שני המלצה על הסמכה להעניק .3.1
 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב( -11240)מסמך מס'  ;הוועדה

 (.B.Aבקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון ) .3.2
חוות דעת  –ולהסמיכו להעניק תואר זה  ל"מדיניות ציבורית, ממשל ומשפט" ""מנהל, ממשל ומשפטב

 מצ"ב( -א' 11183המשך דיון; )מסמך מס'  -סוקר 
, להעניק תואר ראשון 2024 דצמברהמלצה על הסמכה/הארכת הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד  .3.3

)מסמך חוות דעת סוקרים;  –( בניהול מערכות בריאות למרכז האקדמי למשפט ולעסקים .B.Aחוגי )-חד
 מצ"ב(-11260מס' 

 אישור פרסום והרשמה: .4

לפתוח תכנית לימודים לתואר שני המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון  .4.1
(M.A. ) מצ"ב( -11261)מסמך מס' ; דוח הוועדה –עם תזה בפסיכולוגיה רפואית 

 :סוקרים/ועדה יאישור הרכב .5

לתואר שני עם תכנית לימודים  לפתוח אישור הרכב ועדה לבדיקת  בקשת המכללה האקדמית אחווה .5.1
 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב( - 11241)מסמך מס'  ;בפסיכולוגיה חינוכית( .M.A) וללא תזה

 :שונות .6
( בפסיכולוגיה במערכת החינוך המתקיימת באוניברסיטת בן גוריון .M.A) תכנית הלימודים לתואר שני .6.1

 מצ"ב(-11262; )מסמך מס' נציגי המוסד מוזמנים –המשך דיון  –בנגב 
במסגרת  במדעי ההתנהגות (.B.Aתכנית לימודים לתואר ראשון ) לקיים על מתן אישור להמשיךהמלצה  .6.2

 מצ"ב(-11263; )מסמך מס' סוקרחוות דעת  –למסלול האקדמי של המכללה למנהלמח"ר 
 
 

  ,בברכה
 

 
  דבורה קליין
 ועדת משנה התחומיתמ"מ ממונה 

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


