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לכבוד
חברי ות"ת

הנדון :סדר יום לישיבת ות"ת שתתקיים ביום ד' ה23.1.19 -
הישיבה תתחיל בשעה  10:30ותסתיים בשעה 15:00

 .1מידע:
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1.6
1.7
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לקראת כנס  IQAשיתקיים ב21.2.19 -
הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית -יום עיון לחברי מל"ג וות"ת  -שהתקיים ב15.1.19-
ביקור ות"ת באוניברסיטת תל-אביב שהתקיים ב10.1.19 -
דיווח מכנס  Open Accessשהתקיים בברלין בדצמבר 2018
מצגת  -המיזם ללמידה דיגיטלית :סטטוס עדכני
עדכונים מישיבת המל"ג
ועדת גבולות בעניין שטחה המוניציפלי של אוניברסיטת בר-אילן ברמת גן
עדכונים משפטיים
פעילות התקשורתית לשנת  - 2018דיווח

 .2אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מס'  )1040( 3מיום 26.12.18

מסמך מס'  4437מצ"ב

 .3סגירת תקציב תשע"ח ועדכון תקציב תשע"ט

מסמך מס'  4438מצ"ב

 .4עדכון – הסדר הרשאות חתימה לעניין מורשי החתימה במינהל התאגיד.

מסמך מס'  4439מצ"ב

 .5סיום ההתקשרות עם החברה למסחור ידע במכללות  -סנה רוזטה (מוזמן עו"ד אייל פרייס)

מסמך מס'  4440מצ"ב

 .6בקשת האוניברסיטה העברית להארכת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה
והסמכה להענקת תואר שני בתכניות לימודים חדשות

מסמך מס'  4441מצ"ב

 .7שילוב סטודנטים חרדים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה במסלולים הטיפוליים (קלינית –
מבוגר וילד ,חינוכית ושיקומית) במסגרת תכניות הלימודים הקיימות לתואר שני טיפולי
בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה (המלצת ועדת היגוי חרדים מיום .)30.12.2018

מסמך מס'  4442מצ"ב

 .8סיכום תקופת ההתכנסות לעמידה בדו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות מסמך מס'  4443מצ"ב
והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.
 .9עדכון הרכב ועדת ההיגוי של ות"ת להגדלת כוח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (הייטק) מסמך מס'  4444מצ"ב
 .10אישור הרכב ותקנון ועדת המעקב לתכנית יזמות וחדשנות

מסמך מס'  4445מצ"ב

 .11בקשת אוניברסיטת אריאל להקים מבנה למדעי החברה וההיטק

מסמך מס'  4446מצ"ב

.12

מלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט ,לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית

 .13מעקב אחר תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים

מסמך מס'  4447מצ"ב
מסמך מס'  4448מצ"ב

 .14סיכום דיווחי נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג

מסמך מס'  4449מצ"ב

 .15מועד הגשת התוכניות האקדמיות בתחומי העיצוב בתוכנית הרב שנתית הנוכחית –
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.

מסמך מס'  4451מצ"ב

 .16המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.A.בכלכלה וניהול

מועדי ישיבות ות"ת לשנת תשע"ט
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר

20.2.19
13.3.19
3.4.19
15.5.19
12.6.19
 26.6.19הכנה לישיבת התקציב  + 1ישיבת ות"ת
 10.7.19הכנה לישיבת התקציב  + 2ישיבת ות"ת
 31.7.19אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תש"פ
21.8.19
18.9.19
*****

מסמך מס'  4450מצ"ב

