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הנדון :סדר היום לישיבת ות"ת שתתקיים ב25.9.19 -
 .1מידע
 1.1דיווח על נסיעות לחו"ל
 1.1.1מובילים באקדמיה– נסיעת סמנכ"ליות אגף אקדמי ותקצוב לארה"ב
 1.1.2נסיעת היו"ר לבריסל – כנס והערכות לתכנית הורייזן אירופה
 1.3היערכות לקראת שלב ב' בנושא הגדלת כ"א לתעשיית ההיי-טק
 1.4הגדלת כ"א בנושא הנדסה אזרחית
 1.5עדכון בנושא מרכזי יזמות
 1.6תמריצים לעידוד שיתופי מחקר אקדמיה ותעשייה
 1.7עדכון בנושא קול קורא להתייעלות אנרגטית
 1.8עדכון בנושא המרכז האקדמי אור יהודה
 1.9עדכון לגבי קול קורא להקמת פלטפורמת קמפוס
 1.10עדכון בעניין ועדת היגוי למדע וטכנולוגיה קוונטים
 1.11עדכון בנושא תכנית מענקי המחקר ות"ת-מפא"ת  -מדע וטכנולוגיה קוונטיים
 1.12עדכונים משפטיים
 1.13קידום הבינלאומיות – סרטון
 .2אישור פרוטוקולים מישיבות ות"ת

 2.1אישור פרוטוקול ות"ת מס'  )1085( 9מתאריך 10.7.19
 2.2אישור פרוטוקול ות"ת מס'  )1086( 10מתאריך 31.7.19

מסמך מס'  4585מצ"ב
מסמך מס' 4586

 .3עדכון הרכבי ועדות:
 3.1הועדה לתשתיות מחקר
 3.2ועדת תקציב דו"חות כספיים והשקעות
 3.3ועדת ביקורת
 3.4ועדת שיפוט לפוסט דוקטורנטים במדע וטכנולוגיית קוונטים

מסמך מס'  4587מצ"ב
מסמך מס'  4588מצ"ב
מסמך מס'  4589מצ"ב
מסמך מס' 4590

 .4הצעה לעדכון דמי הבטחה במסגרת הכללים בדבר גובה התשלומים הנלווים

מסמך מס'  4591מצ"ב

 .5בקשת המכללה האקדמית תל חי להקמת מבנה מעבדות ייעודי עבור התכניות לתואר
שני במדעים במסלול המחקרי

מסמך מס'  4592מצ"ב

 .6בצלאל – אישור מעבר למרכז העיר מהקמפוס בהר הצופים

מסמך מס'  4593מצ"ב

 .7תכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום המדע והטכנולוגיות הקוונטיים

מסמך מס'  4594מצ"ב

 .8הארכת ההכרה של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

מסמך מס'  4595מצ"ב

 .9מעבר מכללת הרצוג מיסודם של מכללת הרצוג ליפשיץ לות"ת

מסמך מס'  4596מצ"ב

 .10עקרונות לאיחוד מכללות תל חי עם אוהלו

מסמך מס' 4597

 . 11אישור תוספת  5מלגות לתוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות לתש"פ

מסמך מס'  4599מצ"ב

 .12עדכון תקנוני תוכניות המלגות של ות"ת

מסמך מס'  4600מצ"ב

 .13המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שנה (עד ספטמבר  )2020לטכניון-
מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון ( (B.Sc.בהנדסת נתונים ומידע

מסמך מס'  4602מצ"ב

 .14אי תקצוב סטודנטים בתכניות רב תחומיות שהיקפן חורג מהחלטות ות"ת ומל"ג –
ערעור כנרת ואשקלון

מסמך מס'  4603מצ"ב

 .15המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי ולמכללה האקדמית גליל
מערבי (תכנית משותפת) לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.Aבניהול וכלכלה
מסמך מס'  4604מצ"ב
 דוח הוועדה. .16בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים תכנית לימודים לתואר שני במדעי היהדות )(M.A.
ותואר ראשון ) (B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה
מסמך מס  4605מצ"ב
 בהתאם למתווה המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום  -6.3.2018דיון חוזרמועדי ישיבות ות"ת לשנת תש"פ
אוקטובר

30.10.19

נובמבר

27.11.19

דצמבר

25.12.19

ינואר

8.1.20

פברואר

5.2.20

מרץ

11.3.20

אפריל

1.4.20
22.4.20

מאי

20.5.20

יוני

24.6.20

יולי

1.7.20

ישיבת ות"ת  +הכנה  Iלתקציב תשפ"א

 15.7.20ישיבת ות"ת  +הכנה  IIלתקציב תשפ"א
אוגוסט

5.8.20
19.8.20

ספטמבר

30.9.20

אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשפ"א

