הוועדה לתכנון ולתקצוב| Planning & Budgeting Committee

26.1.20

לכבוד
חברי ות"ת

סדר יום מעודכן לישיבת ות"ת שתתקיים ב – 29.1.20
הישיבה תתחיל ב 10:00-ותסתיים בשעה 15:30
.1

מידע
 1.1נסיעת יו"ר ות"ת לארה"ב – מסמך מס'  4665לידיעה בלבד – מצ"ב.
 1.2דיווח אודות מספרי הסטודנטים בתכנית לתואר שני ללא תזה ( )M.Sc.בהנדסת תעשייה
וניהול -במסלולים גורמי אנוש ורובוטיקה של אוניברסיטת אריאל
 1.3הרכב ועדת היגוי ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה – עדכון
 1.4נזקי מזג האוויר בבניין עלית ,בשנקר הנדסה .עיצוב .אמנות  -עדכון
 1.5חידוש פעילותה של ועדת ההיגוי להגדלת כח אדם אקדמי במקצועות טכנולוגיה עילית (היי-טק)
 1.6סיכום עבודת פניות הציבור לשנת 2019
 1.7עדכונים מהלשכה המשפטית

 .2אישור פרוטוקול ות"ת מיום 23.12.19

מסמך מס'  4639מצ"ב

 .3עדכון –מורשי חתימה במינהל התאגיד (ינואר )2020

מסמך מס'  4640מצ"ב

 .4סגירת תקציב תשע"ט ,ועדכון תקציב תש"פ

מסמך מס'  4641מצ"ב

 .5הרחבת רכיבי ההכנה הקדם אקדמית בתכנית ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה לערביי
מזרח ירושלים

מסמך מס'  4642מצ"ב

.6

המשך הקצאות ות"ת למדע וטכנולוגיית קוונטים
 6.1מלגות לדוקטורט במדע וטכנולוגיית קוונטיים
 6.2מלגות לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיית קוונטיים

מסמך מס'  4643מצ"ב
מסמך מס'  4644מצ"ב
מסמך מס'  4645מצ"ב

.7

יי שום החלטת מל"ג בנושא לימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות במוסדות
המתוקצבים ע"י ות"ת

מסמך מס'  4647מצ"ב

.8

.9

תוכנית "פסגה"
 8.1גביית שכ"ל בתכנית "פסגה"  -אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה
מסמך מס'  4648מצ"ב
העברית בירושלים
מסמך מס'  4649מצ"ב
 8.2אוניברסיטת חיפה  -חריגה מהנחיות ות"ת לעניין גובה שכר הלימוד
מובילים באקדמיה – המשך התוכנית והקמת רשת בוגרים

מסמך מס'  4651מצ"ב

 .10יישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א בתכנית הלימודים לתואר בוגר ( )B.F.Aבאומנות רב תחומית
מסמך מס'  4652מצ"ב
של שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות.

 .11מלגות לתואר שני מחקרי לנשים מצטיינות בתחומי ההי-טק – הגדלה חד פעמית
של השתתפות ות"ת ל 2-מלגות נוספות

 .12הרכב צוות המעקב ללימודים מחוץ לקמפוס של הקריה האקדמית אונו המתקיימים בירושלים

מסמך מס'  4653מצ"ב

מסמך מס'  4654מצ"ב

 .13הצעה לעדכון סעיף .3ג .בהחלטת המועצה מישיבתה ב- 16.7.2019-דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא
מסמך מס'  4655מצ"ב
התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים
 .14בקשות לפתיחת תוכניות לימודים באוניברסיטת אריאל בשומרון:
 14.1בקשה לקבל אישור פרסום הרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני )(M.A.
קרימינולוגיה קלינית
 14.2בקשה לקבל אישור פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר שני )(M.A.
פסיכולוגיה -במגמת מדעי המוח והקוגניציה
 14.3בקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.בהפרעות בתקשורת

מסמך מס'  4657מצ"ב
מסמך מס'  4658מצ"ב

 .15בחינת מתן הסמכה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ( )B.A.במיסטיקה
ורוחניות

מסמך מס'  4660מצ"ב

מסמך מס'  4656מצ"ב

 .16המל צה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים
מסמך מס'  4661מצ"ב
לתואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי
 .17המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ( )M.A.בניתוח התנהגות – דוח הוועדה

מסמך מס'  4662מצ"ב

 .18המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לבצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח
מסמך מס'  4663מצ"ב
תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בתרבות חזותית וחומרית – דוח הוועדה

מועדי ישיבות ות"ת לשנת תש"פ (עם שינויים)
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט

26.2.20
25.3.20
22.4.20
20.5.20
24.6.20
1.7.20
15.7.20
5.8.20
19.8.20

ישיבת ות"ת  +הכנה  Iלתקציב תשפ"א
ישיבת ות"ת  +הכנה  IIלתקציב תשפ"א
תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשפ"א

