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 :משתתפים
 )תואר ראשון ושני(סטודנטים בינלאומיים בישראל  -נשיא המרכז הבינתחומי , אוריאל רייכמן' פרופ•
 +ארסמוס -נשיא מכללת ספיר , עמרי ידלין' פרופ•
 )דוקטורט-דוקטורט ופוסט(תלמידי מחקר  -העברית ' האונ, פ"סגן נשיא למו, ארקיןשי ' פרופ•
 קרנות מחקר בינלאומיות -ר הקרן הלאומית למדע "יו, גיגרבני ' פרופ•
 קשרים עם המזרח הרחוק -א "ת' נשיא אונ, יוסי קלפטר' פרופ•
 ל"מוסדות ישראלים בחו -טכניון , סגן נשיא לפרויקטים אסטרטגיים, פייגיןפאול ' פרופ•

 בינלאומיות בהשכלה הגבוהה            



 המאפשר   מימדימרחב רב  
 מגוון אסטרטגיות למוסדות 

 מוסד
XXX 

ל לתואר "סטודנטים בנI,II 

ל"תלמידי מחקר בנ 

ל"פעילות הוראה בחו 

תארים משותפים 

  חווית לימוד גלובלית 
)internationalization at home( 

... 

סדנאות   ,מחקרים משותפים 

 קרנות -ל "וכנסים בנ

ל בתשתיות מחקר"שיתוף בנ 

ל"העברת ידע בנ 

טכנולוגיות, קרדיטציה, ל"בניית ת: בהוראה ,... 

כתיבת הצעות, הכשרות סגל טכני: במחקר ,... 

בינלאומיים" תקני איכות"תהליכים ו 

סיוע למדינות מתפתחות 
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הלימה לזהותו ומטרותיו הרחבות של המוסד+ מעל זה המימד הגיאוגרפיבחלק מזה – תמיכת ות"ת מתמיד, חלק בחומש הקרוב וחלק באחריות המוסדות



 : I,IIסטודנטים בינלאומיים לתואר               
 ניסיון המרכז הבינתחומי           

 :הישגים•

 ל"מהסטודנטים הם מחו 30%-כ: קמפוס בינלאומי •

 )מהסטודנטים הבינלאומיים 95%-כ(היהודית  באוכלוסיהמיקוד •

 הקשיים בהקמה•

 ..., שיווק, ניהול –סודות ההצלחה •

 

 

 נשיא המרכז הבינתחומי , אוריאל רייכמן' פרופ
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- כ-35% מהסטודנטים הבנ"ל שמגיעים לישראל ללימודים אקדמיים מלאים (מכינה, ת I, ת II לא מחקרי) הם בבינתחומי16 תכניות מלאות באנגלית: 7 תכניות ל BA, 5 ל MA, שתיים ב global MBA  ואחת ל MBA התמחויות



 +בארסמוסבניית יכולות          
 ניסיונה של מכללת ספיר       

 או בכל המחלקות; הבינלאומיות אינה הכרחית בכל מכללה•

,  לפיתוח הסטודנט הישראלי, לבינלאומיות יתרונות רבים לפיתוח אזורי•

 המרצים וההוראה

 :יישום •

 גיוס מרצים מתאימים מכל אחת, טיפוח מחלקות מתאימות, IROהקמת •

 +ארסמוס•

 )אקדמית לעומת דיבור(התייחסות לנושא האנגלית •

 

 

 נשיא מכללת ספיר, עמרי ידלין' פרופ
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 :תלמידי מחקר בינלאומיים      
 העבריתהאוניברסיטה ניסיונה של       

 דוקטורנטים-פוסט' דוקטורנטים בינלאומיים והן במס' הן במס -ישראל הרחק מאחור •

בארץ וכשליש   ל"הבנ הפוסטדוקיםהעברית מצליחה להביא כרבע מכלל ' האונ•

 מהדוקטורנטים

 ?  מדוע הם לא מגיעים•
 שיווק•
 מימון מלגות משמעותי•
 תכניות משותפות בינלאומיות•

 

 
 

 האוניברסיטה העברית  , פ"סגן נשיא למו, ארקיןשי ' פרופ
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אבסולוטית ויחסית – נתונים...סיפורי ההצלחה של העברית... 



 :קרנות מחקר בינלאומיות          
 תובנות של הקרן הלאומית למדע           

 ל"הבננוכחות בקהיליית המחקר , העמקת המחקר, הגדלת מימון –ל "פ מחקרי בנ"ערך רב לשת•

 פ מצוינות אקדמית"כלי הפועל ע –קרנות מחקר •

 מענקי קישור; מענקים משותפים –מודלים שונים בעלי מטרות שונות •

 Global Research Council-חברות ב•

 

 

 ר הקרן הלאומית למדע  "יו, גיגרבני ' פרופ
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 :קשרים עם המזרח הרחוק        
 אביב-ניסיונה של אוניברסיטת תל           

 המזרח הרחוק פותח אפשרויות ייחודיות•

 יותר חדש הכל•

 אינטרס הדדי•

 לתרבות, לחדשנות, הערכה רבה לאקדמיה הישראלית•

פ עם גורמים חוץ אקדמיים  "אקדמיה יש למנף גם לשת-פ קלאסי אקדמיה"מעבר לשת•

 )תעשיה וממשל(

 

 

 אביב-נשיא אוניברסיטת תל, יוסי קלפטר' פרופ
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לפרט על ניסיון ת"א בסין ובהודו בנושאים האלו



 :ל"מוסדות ישראלים בחו       
 ניסיונו של הטכניון       

 ;)שנטאועם (ובסין ) עם קורנל(בניו יורק  –לטכניון שני מיזמים משמעותיים •

 מוסד בבעלות משותפת כישות עצמאית –בשניהם 

 :אתגרים•

 בירוקרטיה זרה•

 בניה פיזית של הקמפוס•

 )שימור תרבות המוסד, אופק, איכות(גיוס סגל אקדמי •

 

 

 הטכניון  , סגן נשיא לפרויקטים אסטרטגיים, פייגיןפאול ' פרופ
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 תשתיות

 מענקים משותפים
 תארים משותפים

 דוקים-פוסט

 שיווק ומיתוג

 פ מוסדיים"שת

Brain Circulation 
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 קמפוס בינלאומי

Internationalization at home 
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 תעשיה-אקדמיה
 +ארסמוס

H2020 

 אשרות

 סינגפור

 מדיניות

 אוריינטציה

IRO 

ת
גו
ל
מ

 

Internship 

 הוראה באנגלית

 יזמות וחדשנות

 תרבותיות-רב

 מעונות
 חוויה גלובלית
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בינלאומיות – הרבה עשיה ומחשבה מצד המוסדות, כאשר כל אחד מפתח את האספקטים היחודיים לו;מקומה של מל"ג/ות"ת בהתויית אסטרטגיה ומדיניות לאומית, התאמת הרגולציה האקדמית התקציבית והתכנונית לאפשר המשך פיתוח, ומתן שירותים מרוכזים למוסדות – כולל אל מול הסטודנט הבנל ואל מול גורמי ממשלה וציבור אחריםבשנים הבאות נקווה לראות התפתחות כמותית ובעיקר איכותית 
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