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 12.1741. –ביום שתתקיים בבסר ות"ת לישיבת סדר יום הנדון: 

 18:30-14:00בין השעות 

 

  דיון עקרוני   -יישום התוכנית הרב שנתית: הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב .1

 ות"ת אישור פרוטוקולים של .2
 (4169)מסמך מס'    ,  16.8.17  ( מיום 1062) 13אישור פרוטוקול ות"ת מס'   2.1

 אישור פרוטוקולים מהחלטות ות"ת שנתקבלו בנוהל בכתב בנושאים:   2.2
 (                 4152מסמך מס' )    , המתווה למיזוג כרמל עם הקריה  האקדמית אונו   2.2.1
 ( בתקשורת חזותית של בצלאל, M.Desלתואר מוסמך ללא תזה )תכנית לימודים   2.2.2

 (                                         4153)מסמך מס'      אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים     
 מלגות לדוקטורנטים  2-"פרסי הערכה" ו 3 החלטת ועדת השיפוט להעניק   2.2.3

 (4154)מסמך מס'                                                                                            בכלכלת ישראל
   

 (4171)מסמך מס'     סטודנטים שזכו בקול קורא של דירה להשכירהקמת מעונות  .3
 הקמת מעונות סטודנטים. : אביב -אוניברסיטת תל   -
 הקמת מגדלי המעונות. : הטכניון   -
 .סטודנטיםהקמת מעונות  : אילן-אוניברסיטת בר   -
 ( פרוייקט כפר הסמכה.2( פרוייקט תלמידי מחקר; )1) בנגב:  גוריון-אוניברסיטת בן   -

 
 (4174)מסמך מס'    בהיעדר מנכ"ל מכהן מינוי ממונה על מבקר הפנים לתאגיד המל"ג .4

 
 (4175מסמך מס' )    ההיגוי בנושא בינלאומיות בהשכלה הגבוההב ועדת הרכעדכון  .5

  
  (4176)מסמך מס'      יה החרדיתיההשכלה הגבוהה לאוכלוס הרכב ועדת ההיגוי להרחבת נגישות  עדכן .6

 
 (4177)מסמך מס'          אוניברסיטת ת"א –ע"ש סמולארש הוראה הקמת בניין מעבדות  .7

 (4178)מסמך מס'     ת"סיום פירוק העמותה ויתרת חוב לות -  ר("ע(מכללה חרדית ירושלים  .8
 

 (4179)מסמך מס'    איי פי סנה רוזטה –עם חברת יישום במכללות עדכון בדבר ההתקשרות  .9

 (4180)מסמך מס'      עת בעברית במודל התקצוב של ות"ת-בכתביריטריונים להכללת פרסומים ק .10
 

 (4181)מסמך מס'     אביב-בקשת האוניברסיטה הפתוחה להקים מסגרת חרדית בתל .11

 (4182)מסמך מס'          חידוש חוזה  לארסמוס+ .12

 בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת .13
 (4183מס' )מסמך         והרשמהאישור פרסום  -
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 דיווחים: .14
 פתיחת שנה"ל תשע"ח 14.1

 אפקה  ,אילן ובמכללה האקדמית להנדסה-ביקור שר החינוך באוניברסיטת בר 14.1.1
 גוריון בנגב                                                  -נשיא המדינה באוניברסיטת בן ביקור   14.1.2
 קמפיין תקשורתי 14.1.3

 
                    - 2017ארסמוס+ לשנת על זכיות דיווח  14.2
 יווח על השתתפות ישראל ביריד לימודים בסיןד 14.3
במוסדות  על זכיות במסגרת הקול הקורא להתנעה וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיותדיווח  14.4

  ( 4184)מסמך מס'         המתוקצבים 
      טק-יו"ר ות"ת בעמק הסיליקון ובקורנלבנושא: ביקור דיווח  14.5
 יווח בנושא הסכמי שכר לסגלים האקדמייםד 14.6
 יווח בנושא מערכת לניטור פרסומים ד 14.7
 על הזוכה במסגרת חילופי חוקרים ישראל איטליהדיווח  14.8

 5.12.17 -דיווח מיום עיון בנושא הוגנות מגדרית שהתקיים ב 14.9

ני נפתחו שלא בהתאם למתווה האוטונומיה לתואר שתוכניות שדיווח על החלטת המל"ג בנושא  14.10

 (.4185מסמך מס' )   בירושלים,  אוניברסיטה העבריתבאביב ו -תל  אוניברסיטת ב

 קול קורא להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי.דיווח בנושא  14.11

       

 הישיבה הבאה תתקיים 

 3.1.18ביום ד' 

 13:30ותסתיים בשעה  09:30הישיבה תתחיל בשעה 

 

 
 

 


