הוועדה לתכנון ולתקצוב

| Planning & Budgeting Committee

4.7.19

אל :חברי ות"ת
סדר יום לישיבת ות"ת שתתקיים ב–10.7.19
הישיבה תתקיים בין השעות – 16:00 – 10:00
 .1מידע
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

דיווח על נסיעות לחו"ל
דיווח מביקור במכללה האקדמית אחווה
דיווח על מפגש עם ראשי רשויות בדואיות ברהט
דיווח מכנס הרצליה
המשך דיווח בנושא מדעי הצמח באוניברסיטת תל-אביב
סטודנטים ממקסיקו בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון באילת
החלטת הממשלה בנושא הפחתות רוחביות לתקציב תשע"ט
דיווח על פעילות קרן הסיוע לסטודנטים
דיווח על סדנא בנושא :הכרה בינלאומית בלימודי רפואה
דיווח על קורסים משלבי התנסות
משולחנה של המל"ג

 .2לקראת הדיון בתקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תש"פ
 2.1הצגת מודל המחקר
 2.2הצגת קרנות המחקר
 2.3הצגת מרכיב ההוראה

הפסקת צהריים
 .3הסדר הרשאות חתימה במינהל התאגיד למר איתמר לוי סמנכ"ל משאבי אנוש

מסמך מס' -4548מצ"ב

 .4תגובת האוניברסיטה העברית –להחלטת ות"ת מיום 26.12.2018

מסמך מס' -4549מצ"ב

 .5קריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית ברכיב הפרסומים של מודל התקצוב של ות"ת –
מסמך מס' -4550מצ"ב
תוספת זמן להיערכות
 .6תכנית ות"ת לעידוד יציאת תלמידי מחקר ישראלים להודו

מסמך מס' -4551מצ"ב

הסכם עם דרום קוריאה לקידום שיתופי פעולה אקדמיים

מסמך מס' - 4552מצ"ב

.7

 .8קול קורא תחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי המחקר למדעי הנתונים מסמך מס'  -4553יישלח במועד מאוחר יותר
 .9חלוקת התקציב למערכות תרגול אוטומטיות עבור זוכי קול קורא  IVללמידה דיגיטלית

מסמך מס' -4554מצ"ב

 .10הקמת מבנה מעבדות הוראה במכללה האקדמי תל-חי

מסמך מס' -4555מצ"ב

 .11אשור המלצות הוועדה בנושא :תשתית יסודית במדעי החיים

מסמך מס' -4556מצ"ב

 .12קול קורא בנושא מעורבות האקדמיה בקהילה
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מסמך מס'  -4557יישלח במועד מאוחר יותר

 .13הגדלת מספר המלגות בתכנית להענקת מלגות לתארים מתקדמים מחקריים לסטודנטים מצטיינים
מסמך מס'  – 4558מצ"ב
מהאוכלוסייה החרדית
 .14ועדת השיפוט לקול קורא לאוניברסיטאות להגשת בקשות לעדכון ופיתוח קורסים ולארגון כנסים
מסמך מס' -4559מצ"ב
אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים.
 .15עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר

מסמך מס' -4560מצ"ב

 .16הקמת ועדת שיפוט חדשה לבדיקת הבקשות שהגיעו בעקבות הקול קורא לתחבורה חכמה

מסמך מס' -4561מצ"ב

 .17בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי בקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה
מסמך מס'  – 4562יישלח במועד מאוחר יותר
למוסיקה ולמחול בירושלים -
מועדי ישיבות ות"ת לשנת תשע"ט
31.7.19
יולי
14.8.19
אוגוסט
25.9.19
ספטמבר
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אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תש"פ
*****

