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 "ג אדר א תשפ"בי
 2022פברואר  14

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

 והחברה
 

 שלום רב,
 

 (2.202222.תשפ"ב )  אדר א'ב כ"אסדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי הנדון: 
 

 12:00, בשעה (22.2.2022באדר א' תשפ"ב ) כ"אהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי 
 , קומה ב', בבניין המועצה. גפןבחדר הישיבות 

 
 :סדר היום

 מידע .1

 מצ"ב – 11.1.2022אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

להעניק תואר  למרכז האקדמי רופין ,2024עד פברואר  ,לשנתיים זמנית )ראשונה( המלצה על הסמכה .3.1
-11315)מסמך מס'  ;חוות דעת סוקר -באמצעות איגום קורסים כלכלה ( ב.B.A)חוגי -דוראשון 
 ג באותו יום"עולה למל מצ"ב(

חוגי -( דו.B.Aתואר ראשון )ומתכונתה מבקשת המרכז האקדמי רופין לשנות את שם התכנית  .3.2

חוגי במדעי ההתנהגות -( חד.B.Aבפסיכולוגיה + סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר ראשון )
 עולה למל"ג באותו יוםמצ"ב( -11321; )מסמך מס' ולהסמיכו להעניק תואר זה

( ב"אינטרנט וחברה" .B.Aת את שם התכנית לתואר ראשון )בקשת האוניברסיטה העברית לשנו .3.3
-11347; )מסמך מס' ממשקי טכנולוגיה, חברה ורשתות" ולהסמיכה להעניק תואר זה –ל"מט"ר 

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(

 אישור פרסום והרשמה: .4

שני המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית פרס לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.1
)מסמך  ;חוות דעת סוקרים -במשפטים ללא משפטנים בהתמחות משפט וחברה ( .M.A) ללא תזה

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(-11316מס' 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים  .4.2

 מצ"ב(-11317)מסמך מס  ;קריםחוות דעת סו -בפסיכולוגיה רפואית  ( .M.A) לתואר שני ללא תזה
 עולה למל"ג באותו יום

מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני על המלצה  .4.3
 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(-11318)מסמך מס' ;דוח הוועדה -במנהל עסקים ( .M.B.Aעם תזה )

האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית לימודים המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז  .4.4
 מצ"ב(-11319)מסמך מס' ;חוות דעת סוקרים -בניהול משאבי אנוש ( .B.A) חוגי -חד  לתואר ראשון

  עולה למל"ג באותו יום
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שלם לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  .4.5

מצ"ב( -11320)מסמך מס'  ;דוח הוועדה - ביטחוןאסטרטגיה, דיפלומטיה ובלימודי ( .B.A) חוגי -דו 
 עולה למל"ג באותו יום
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לפתוח תכנית לימודים ברמת גן למכללה האקדמית לישראל המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.6
-11360;)מסמך מס' חוות דעת סוקרים –בניהול השינוי וייעוץ ארגוני  (.M.A)לתואר שני ללא תזה 

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(

 :אישור הרכב ועדות/סוקרים .5

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר  .5.1
עולה  מצ"ב(-11348; )מסמך מס' חינוכיתקהילתית ( בקרימינולוגיה .B.A) חד חוגי ודו חוגי ראשון

 למל"ג באותו יום

 

 שונות: .6

אקדמיים לבעלות -לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לאבקשת  .6.1
-11361; )מסמך מס' מרכז האקדמי לב( בחשבונאות  ב.B.Aרישיון רו"ח בתכנית לתואר ראשון )

 מצ"ב(

 
 

 
 
 

  ,בברכה
 

  דבורה קליין
 למדעי החברה והר תחומי ועדת משנה התחומיתממונה 

 


