
 

 23.12.19 –סדר יום לישיבת ות"ת שתתקיים ביום ב'   הנדון:
13:00ותסתיים בשעה  09:30הישיבה תתחיל בשעה 

 מידע .1

 מובילים באקדמיה; פזיפרופ' אמנון דיווח מאירועים: טקס חלוקת מלגות ופרסים ע"ש  1.1

 סמנכ"ל תקצוב מינוי 1.2

טקס חתימה על הסכם מעבר מכללת הרצוג מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ לתכנון ותקצוב ות"ת  1.3

 סרטון: מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה  1.4

 אישור פרוטוקולים מישיבות ות"ת .2

מצ"ב.  4624מסמך מס'   -  7.11.19-שהתקיימה ב 1אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת מס'  2.1

 מצ"ב  4625מסמך מס'   – 27.11 19.-שהתקיימה ב 2אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת מס'  2.2

מצ"ב  4626מסמך מס'   – 2020אישור תקציב מנהל תאגיד המל"ג לשנת  .3

  - שינוי שם הוועדה ועדכון הרכב הוגנות מגדרית: .4

עדכון הרכב –וועדת ההיגוי למדע וטכנולוגיה קוונטים  .5

מידת המוסדות בהתחייבויות במסגרת הקולות הקוראים ללמידה דיגיטלית:ע .6

רטרואקטיבי להקמת מבנה למדעי הרפואהבקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לאישור  .7

 אילן בצפת-הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר .8

 תקצוב תכניות לימודים מובנות של האוניברסיטה הפתוחה במזרח ירושלים .9

 מסמך מס' 4627 מצ"ב  

מסמך מס' 4628  מצ"ב  

מסמך מס' 4630 מצ"ב 

מסמך מס' 4631 מצ"ב  

מסמך מס' 4632 מצ"ב  

מסמך מס' 4633 

חוגי בערבית ומזה"ת -בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית ייעודית לתואר ראשון דו .10

מצ"ב 4635מסמך מס'   )תכנית "יריחו"(.

 ( ללא תזה בניהול M.Aבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )  .11
מצ"ב 4636מסמך מס'           מוסדות חינוך

חוגי -( דו.B.Aהמכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )בקשת  .12

מצ"ב 4637מסמך מס'    למידה ותבלקוי

מסלולים רובוטיקה ( בתכנית להנדסה תעשייה וניהול, ב.M.Scהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) .13

מצ"ב 4638מסמך מס'        בשומרון, לאוניברסיטת אריאל אנושגורמי והנדסת 

| Planning & Budgeting Committee   הוועדה לתכנון ולתקצוב

לתכנון ולתקצוב הוועדה



 

 

 

 מועדי ישיבות ות"ת לשנת תש"פ )עם שינויים(

         29.1.20                ינואר

         26.2.20          פברואר  

       25.3.20                 מרץ 

         22.4.20               אפריל

       20.5.20                  מאי

         24.6.20                   יוני

 לתקציב תשפ"א                    Iישיבת ות"ת + הכנה        1.7.20                   יולי

 לתקציב תשפ"א                    IIישיבת ות"ת + הכנה       15.7.20                        

 תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשפ"א              5.8.20             אוגוסט 

                        19.8.20  

 


