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 4.7.18 -יום ד' הת שתתקיים ב"סדר יום לישיבת ות

 0061:ותסתיים בשעה  :0010הישיבה תתחיל בשעה 

 

10:00 – 0013: 

 דיווח  .1
לידיעה בלבד( 4317)מסמך מס'    דיווח מיום עיון לחברי מל"ג וות"ת בנושא קידום מדעי הרוח 1.1

   
  דיווח מישיבת ועדת המעקב על ביצוע תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים 1.2
        דיווחים משולחנה של המל"ג 1.3

לידיעה בלבד( 4318מסמך מס' )      NSF-BSFפגישות ההנהלה של התכנית  1.4

   
 התקדמות מיזם פסיפס 1.5

         
 אישור פרוטוקולי ות"ת .2

 מצ"ב (4305מסמך מס' )                            25.4.18אישור פרוטוקול ות"ת מיום  2.1

 מצ"ב (4306 'מסמך מס)      16.5.18אישור פרוטוקול ות"ת מיום  2.2

 
 לדיוני תקציב:הכנה  .3

    דיון ראשון בנתוני מודל מרכיב המחקר 3.1

  דיון ראשון בנתוני מודל מרכיב  ההוראה במכללות 3.2

 
 מצ"ב (4307מסמך מס' )                    תכנית רב שנתית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לערביי מזרח ירושלים .4

 
 מצ"ב (4308)מסמך מס מנכ"ל מל"ג/ות"ת                                    –הענקת הרשאת חתימה למר מתניהו אנגלמן  .5

 
 

 צהריים במכון ון ליר ארוחת  :3013 – 13:00
 

13:30 – 0016: 
 

  (4310 'מסמך מס)    ערעור האוניברסיטה העברית על מרכיב המחקר           .6

        פרויקטים במסגרת פיתוח פיסי: .7

 מצ"ב (4311 מסמך מס' )                       מדעי המחשבל בנייןר אילן להקים בקשת אוניברסיטת ב 7.1

 מצ"ב  (4312 מסמך מס' )          ( 14מס' כיתות )בניין מבנה  שיפוץ ובניית ת ספיר לה האקדמימכללהבקשת  7.2

 מצ"ב  (4313מסמך מס' )    שלב א – אקדמיהללהקים מבנה ולמחול בקשת האקדמיה למוסיקה  7.3

 (4314  מסמך מס')        הייטק בקמפוס ספראתכנית האוניברסיטה העברית לפיתוח פארק  7.4
 28.6.18 -המסמך יישלח לאחר ישיבת ועדת המעקב לא"ע שתתקיים ב
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  מצ"ב (4315מסמך מס' )        הארכת מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת לממשלת איטליה בנושא חילופי חוקרים .8

 (4316ס' )מסמך מ   טק ומדעי הנתונים(-)היי תדיגיטליקול קורא רביעי חדש ללמידה  .9

 מצ"ב  (4320ס' ממסמך )          הרוח מדעי לקידום"ת ות"ג מל של ההיגוי ועדת הרכב עדכון .10

   

     ( מצ"ב4321תוכנית מלגות לדוקטורנטיות ולתלמידות לתואר שני מחקרי מצטיינות בתחום ההיטק  )מסמך מס'  .11
 

 ב"מצ (4322)מסמך מס'      אירתיקאקרן תוכנית המלגות לל עדכון חברי ועדת ההיגוי .12

  מצ"ב (4323)מסמך מס'        ללימודי העשרה הקמת ועדת היגוי  .13

  מצ"ב (4324מסמך מס' )  "מובילים באקדמיה" –אישור תקנון והרכב ועדת ההיגוי של תכנית עתודות לישראל  .14

 דוקטורנטים מצטיינים לתכנית לדוקטורנטים מצטיינים -מלגות מהתכנית לבתר 7הסבת  .15
 מצ"ב (4325)מסמך מס'      ועדכון תקנון , למחזור תשע"ט -לבני החברה הערבית 

 
 

 תוכניות חדשות: .16

 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים     16.1
 מצ"ב (4327)מסמך מס'        ( במדעי המחשב והמידע.B.Sc) לתואר ראשון    
 

 מלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ה   17.2
 מצ"ב (4328)מסמך מס'        ( בלימודי תרבותM.A.שני )

 
 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תכנית לימודים   17.3

  (4329מס' )מסמך      טק -( במדעי ההייB.A)  חוגית-במתכונת דו
 
 
 
 
 
 
 

 מועדי ישיבות ותת לשנת תשע"ח
 

  הכנה לתקציב תשע"ט -   18.7.18 יולי

 אישור תקציב תשע"ט -  25.7.18 

 15.8.18אוגוסט    

 

 


