
 

 7.8.19            לכבוד

 חברי ות"ת

 14.8.19סדר היום לישיבת ות"ת שתתקיים ביום ד' הנדון: 
 15:00ותסתיים בשעה  10:30הישיבה תתחיל בשעה 

 מידע .1

       דיווח על פעילות קרן הסיוע לסטודנטים  1.1
 דיווח יו"ר ות"ת על נסיעתה לדרום קוריאה יחד עם נשיא המדינה.  1.2
 גוריון בנגב-ביקור אגף התקציבים באוצר באוניברסיטת בןדיווח מ  1.3
 ה דיגיטלית  ידמלמפגש בנושא  דיווח בנושא   1.4

    דיווח על התקדמות בנושא שירותי מעטפת עבור פלטפורמת קמפוס 1.5 
    בראשון לציוןדיווח על המסלול האקדמי של המכללה למינהל   1.6
      תוצאות למידה משלבת התנסותדיווח על   1.7

  

 ות"ת ם מישיבותפרוטוקוליהחלטות ו אישור .2
  מצ"ב 4567מסמך    12.6.19 -שהתקיימה בת "ותאישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ו  2.1
 4568מסמך      10.7.19-ב הישיבת ות"ת שהתקייממאישור פרוטוקול והחלטות   2.2
 מצ"ב 4569מסמך    .31.7.19אישרור נוסח החלטות מישיבת תקציב תש"פ שהתקיימה ביום   2.3

 

 בדיון יופץ  4570מסמך    ל בשומרון אריא  ( של אוניברסיטת .M.Dשנתית ברפואה )-הארבעתקצוב  תכנית הלימודים      .3

 4571מסמך        הלוואות מותנות הכנסה תוכנית ות"ת ל       .4

  רו"ח מיכל מולד)  2018אישור הדוחות הכספיים של מינהל המועצה להשכלה גבוהה לשנת  .5
 מצ"ב 4572מסמך          ( 12:00מוזמנת לשעה  –
 

 מצ"ב 4573 מסמך  ומדעים ע"ש ברנדמןלהנדסה האוניברסיטה העברית להקים מבנה הוראה קשת ב .6

 מצ"ב 4574  מסמך     םבילטרליימדיניות ות"ת בנושא קשרי מחקר בינלאומיים  .7

 4575מסמך    הרכב ועדת שיפוט וקול קורא תחרותי למרכזי מחקר מדעי הנתונים  .8

 מצ"ב 4576מסמך          מעוףהרכב ועדת שיפוט למלגות  .9

 מצ"ב 4577מסמך     'ב69ח מבקר המדינה "דו –דוחות הצוותים לתיקון ליקויים  .10

 מצ"ב 4578מסמך        באור יהודה ללימודים אקדמיים מרכז ה .11

 מצ"ב 4579מסמך     האקדמית להנדסה סמי שמעון להקמת חברה כלכלית בקשת המכללה .12

 מצ"ב 4580 מסמך    תכנית מלגות לדוקטורנטים ובתר דוקטורנטים יוצאי אתיופיה .13

 ( בתכנית להנדסה תעשייה וניהול, .M.Scלהעניק תואר שני ללא תזה )המלצה על הסמכה  .14
 מצ"ב 4581מסמך   במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש, לאוניברסיטת אריאל בשומרון 

 

 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר    .15
 מצ"ב 4582מסמך       מחשביםהנדסת תקשורת בללא תזה ( .M.Scשני )  

 בקשת מכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תכנית לימודי השלמה  .16
 י'( -יסודי )ז'-חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסלול העל-דו( .B.Edתואר "בוגר בהוראה" )ל

 מצ"ב   4583מסמך       במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל )נשים(
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