הועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

סדר יום מעודכן לישיבת ות"ת שתתקיים ב13.3.19 -

7/3/19

הישיבה תתחיל בשעה  10:30ותסתיים בשעה 15:30
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תהליך ושינוי עקרוני במבנה תכניות הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות
עדכון מיום העיון של האגף להערכת איכות בנושא " IQAהבטחת איכות באקדמיה",
שהתקיים ב21.02.19 -
עדכון הרכב ועדת הליווי לחינוך רפואי
עדכון תוצאות מודל המחקר לתשע"ט
מל"א  -המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
דו"ח הלפרין ומרון על הסדרת השדות קליניים בלימודי רפואה בישראל
מודל הפעלת פר"ח
עדכון לגבי ההצעות הזוכות במסגרת הרובד השלישי של המודל לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה
דו"ח הערכת איכות בהנדסת מכונות
דיווח על נסיעת ההנהלה ואגף הבינלאומיות לבוסטון וניו-יורק – סיור לימודי
עדכון מדיניות הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית
מינוי ד"ר נעמי בק לסמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומית
המשך פעילות מכללת אונו – השלוחה בירושלים
עדכונים משפטיים
סרטון על סטודנטים יוצאי אתיופיה
מסמך מס'  4460מצ"ב

.2

אישור פרוטוקול ות"ת מס'  4מה23.1.19 -

.3

השלמת הדיון במסגרת התוכנית הרב שנתית  -הגשת בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות
מסמך מס'  4461מצ"ב
במכללות האקדמיות לחינוך

.4

הרחבת תוכנית הישגים לאוכלוסייה החרדית

מסמך מס'  4462מצ"ב

.5

שינוי דרישת ות"ת לזכויות קנייניות בקרקע

מסמך מס'  4463מצ"ב
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לימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות
תוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים

מסמך מס'  4465מצ"ב
מסמך מס'  4466מצ"ב

תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים

מסמך מס'  4467מצ"ב

.10

בקשת אוניברסיטת חיפה למשיכה מהיעודות הפנסיוניות

מסמך מס'  4468מצ"ב

.11

התאמת המודל לעידוד הגדלת מספר הסטודנטים בהייטק לאוניברסיטה הפתוחה

מסמך מס'  4469מצ"ב

.12

הארכת תוקף מינוי ועדות מלגות אלון וועדת מלגות מעוף ,ואישור חברי ועדה חדשים

מסמך מס'  4470מצ"ב

.13

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת מרכז המחקר להנעה
אלקטרוכימית ()INREP

מסמך מס'  4471מצ"ב

.14

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר

מסמך מס'  4472מצ"ב

.15

השבת מוחות  -תכנית להבאת פוסט דוקטורנטים ישראליים המשתלמים בחו"ל לכנסים מדעיים
מסמך מס'  4478מצ"ב
מובילים בישראל

.16

המודל לעידוד השתתפות בתכניות מאגדים במסגרת 2020

מסמך מס'  4473מצ"ב

.17

בקשה לדיון חוזר בהחלטת המל"ג מיום  24.4.18לפסול את מועמדותה של אלקסאמי –
המכללה האקדמית לחינוך  -במסגרת הקול קורא להקמת מכללה מתוקצבת בצפון.

מסמך מס'  4474מצ"ב

.18

בקשת אפקה המכללה אקדמית להנדסה בתל אביב לקיים לימודים מחוץ לקמפוס
לתקופה של  5שנים

מסמך מס'  4475מצ"ב

.19

תוכנית חוץ תקציבית למנהלים ( )B.A.של המרכז האקדמי רופין – הארכת מתווה הסיום
בשנה נוספת

מסמך מס'  4476מצ"ב

.20

בקשת מכללת אל-קודס (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה

מסמך מס'  4481מצ"ב

 .21מתווה תוכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים ובינלאומיים במדעי הרוח והחברה
בשת"פ עם המשרד לעניינים אסטרטגיים וקן חינוך ארצות הברית ישראל (פולברייט)

מסמך מס'  4482מצ"ב

 .22תוכנית מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה

מסמך מס'  4483מצ"ב

קידום הוגנות מגדרית – הכרה בתקופה של חופשת לידה ואירועים מזכים נוספים במלגות
ות"ת לפוסט-דוקטורט

.23

מסמך מס'  4484מצ"ב

.24

עדכונים והתאמות לקולות קוראים  4-1למידה דיגיטלית

מסמך מס'  4485מצ"ב

.25

מיזם משותף בנושא קורסים משלבי התנסות-אישור עקרוני

מסמך מס'  4486מצ"ב

.26

בקשת האוניברסיטה העברית לקיים את תכנית הלימודים לתואר שני במדיניות ציבורית
( בהתאם להחלטת מל"ג בנושא תכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות)

מסמך מס'  4477מצ"ב

.27

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ללא תזה ( )M.A.בטיפול באמצעות אמנויות  -אמנות חזותית

מסמך מס'  4479מצ"ב

.28

בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל אישור פרסום לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.A.
בפסיכולוגיה -במגמת מדעי המוח והקוגניציה

מסמך מס'  4480מצ"ב

.29

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.Scבמתכונת חד חוגית במדעי הנתונים

מסמך מס'  4489מצ"ב

.30

המלצה על הסמכה לתואר ראשון ( )B.Sc.בפיסיקה באמצעות איגום קורסים לאוניברסיטה
מסמך מס'  4490מצ"ב
הפתוחה -חוות דעת סוקרים
מועדי ישיבות ות"ת לשנת תשע"ט
3.4.19
אפריל
15.5.19
מאי
12.6.19
יוני
 26.6.19הכנה לישיבת התקציב  + 1ישיבת ות"ת
 10.7.19הכנה לישיבת התקציב  + 2ישיבת ות"ת
יולי
 31.7.19אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תש"פ
14.8.19
אוגוסט
25.9.19
ספטמבר

