הוועדה לתכנון ולתקצב Planning & Budgeting Committee
20.4.20

אל :חברי ותת
מאת :אסתי יעקב

הנדון :סדר יום לישיבת ות"ת שתתקיים ב27.4.2020 -
הישיבה תתחיל ב 10:30-ותסתיים בשעה 15:00

.1

מידע
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

לוחות זמנים לתקציב שנה"ל תשפ"א
דיווח על תכניות המלגות של ות"ת  :סקירה כללית והפעלת התוכניות לתשפ"א – מסמך  4706לידיעה בלבד
מסמך  4707לידיעה בלבד
עקרונות למודל תקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה
עדכונים בנושאים משפטיים
התאמת קורסים משלבי התנסות לתקופה הנוכחית – עדכון
דיווח על הגשות לקול קורא בנושא מענקי מחקר תחרותיים לבלימת ההתפשטות נגיף הקורונה
עדכונים מהכנסת
הצגת סרטון :שער לאקדמיה

.2

אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת שהתקיימה ב– 25.3.2020 -

מסמך מס'  4708מצ"ב

.3

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית – עדכון מדיניות

מסמך מס'  4685מצ"ב

.4

הצעה לעדכון סדרי הנוהל לדיוני ות"ת

מסמך מס'  4690מצ"ב

.5

התאמות בתקציב ההשכלה הגבוהה בשל משבר הקורונה

מסמך מס'  4709מצ"ב

.6

תכנית ות"ת להפעלת מסלול מחקר חדש במדעי הנתונים ,במסגרת המענקים האישיים במדעי
החברה ,בקרן הלאומית למדע"

מסמך מס'  4710מצ"ב

.7

שיפוי המכללות האקדמיות בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל המתוקצבות ע"י ות"ת
בגין יישום מודל המענקים לחברי סגל אקדמי בכיר

מסמך מס'  4711מצ"ב

.8

עידוד קליטת חברי סגל ישראלים מחו"ל באוניברסיטאות בארץ בשיתוף קרן צוקרמן

מסמך מס' * 4712

.9

תכנית למתן מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות של הות"ת בשיתוף קרן צוקרמן

מסמך מס' * 4713

 .10אישור פרסום והרשמה לתוכניות חדשות:
 10.1בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ( )M.Aללא תזה
מסמך מס'  4714מצ"ב
בקרימינולוגיה  -אישור פרסום והרשמה
 10.2בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
דו חוגי בממשל וחברה אזרחית  -אישור פרסום והרשמה

---------------------------* יישלח במועד מאוחר יותר.

מסמך מס'  4715מצ"ב

מועדי ישיבות ות"ת לשנת תש"פ
מאי

20.5.20

יוני

24.6.20

יולי

1.7.20

ישיבת ות"ת  +הכנה  Iלתקציב תשפ"א

15.7.20

ישיבת ות"ת  +הכנה  IIלתקציב תשפ"א

אוגוסט

5.8.20
19.8.20

תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשפ"א

