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 15.3.17 –שתתקיים בות"ת לישיבת סדר יום  :הנדון
 15:00 -ותסתיים ב 03:10 -הישיבה תתחיל ב

 

 

 מידע .1
         .13-דיווח על מינוי המל"ג ה 1.1

                                                      .נציגי הוועדה לפיזיקה גרעיניתדיווח מישיבה עם  1.2

 הסדרת התשלום על הכשרה מעשית בפיזיותרפיה ובמקצועות בריאות נוספים  1.3

                                                 .בנושא אילתשל הממשלה ים טיחלצעת מהעל דיווח  1.4

                                                               .דיווח מביקור ות"ת בקריה האקדמית אונו  1.5

 יורק-ולניו דיווח על נסיעת ההנהלה לבוסטון 1.6

              .BSF-עדכונים לגבי ה 1.7

            .כון לגבי תהליך איחוד המכללותעד 1.8

 ות"תמישיבות  אישור פרוטוקול והחלטות .2
 .9.11.16 -שהתקיימה ב) 1050( 1מישיבתה מס'  2.1
 .23.11.16מיום )  1051( 2מישיבתה מס'  2.2

 
 לקראת אקרדיטציה עצמית  -מתווה לאוטונומיה מודולרית .3

  בקשת אוניברסיטת חיפה לתמיכת ות"ת בהרחבת בנייני הפקולטה למדעי החברה .4

  מל"גוועדת שרות לות"ת עדכון הרכב  .5

  מדעי הרוח.לקידום משותפת לות"ת ומל"ג הועדה הרכב הבנושא  7.3.17 -מישיבת המל"ג שהתקיימה ב עדכון .6

 הפסקת צהריים – 12:30

 מינוי יו"ר ועדת היגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה  .7
 

  סטודנט) במודל התקצוב במכללות-עדכון מקדם ההתאמה ליעד (יחס סגל .8
 

  - 22.2.17סד שהתקיים בות"ת בתאריך ובהמשך לשימוע המ -כרמלהאקדמי המרכז  .9
 בנושאים    ג'66בעקבות דוח מבקר המדינה  המל"גהמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של  . 9

 היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים,  ) 1(
 התקצוב והפעלה של מעונות סטודנטים,) 2(
 ,האקדמיות להוראה לתקצוב ות"תהמכללות מעבר ) 3(
 .המכינות הקדם אקדמיות  )4(
 

 המלצת מל"ג לות"ת. -דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום מנהל עסקים .10
 

 . הארכת קרן המחקר המשותפת לסין וישראל .11

 Planning & Budgeting Committee |                                     7.3.17   הוועדה לתכנון ולתקצוב        

 



2 
 

 
   Share-Eric) של הסקר החברתי האירופי 2019 - 2018השתתפות ישראל בסבב השמיני ( .12

 הסכמי השכר עם  הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה  .13
 

          .אישור תוכניות לימוד14
 בלימודי עבודה  )B.Aבקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (   )1(
  - ) באינטרנט וחברהB.A;B.Sc בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (   )2(
 חוגי בספרות -) דוB.Aבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (   )3( 
  –) בכלכלה יישומית M.Aבקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (    )4(
 
 
 
 


