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 25.3.20 -בתאריך ות"ת שתתקיים ישיבתלסדר יום הנדון: 

 15:00ותסתיים בשעה  10:30-הישיבה תתחיל ב

 

  מידע .1

     "למידה משלבת התנסותמוסדות מתוקצבים בנושא "ההנהלות מפגש  1.1

       עבור סינים והודיםקורסי קיץ לדחיית מתן מלגות  1.2

     עדכון מישיבת המעקב אחר תכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית 1.3

       עדכון בנושא המכללה האקדמית אורט בראודה 1.4

         הצגת סרטון שער לאקדמיה 1.5

 בהמשך יישלח 4684 מסמך מס'       26.2.20  -ישור פרוטוקול מישיבת ות"ת שהתקיימה בא 2

 מצ"ב  4685מסמך מס'     עדכון מדיניות  –הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה חרדית    3

    מצ"ב  4686 מסמך מס'          שנתיות לדוקטורנטים בינלאומיים-מלגות חדלתכנית ההמשך  4

 מצ"ב 4687מסמך מס'         המשך התכנית למענקי קישור 5

  מצ"ב 4688מסמך מס'    הצעה לשינוי מתכונת מבנה תכניות הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות 6

 מצ"ב 4689' מסמך מס              תשפ"ב-תשע"זלשנים שנתית -הפיתוח האקדמי בתכנית הרבתכנון סיום הליך  7

 מצ"ב 4690מסמך מס'        ות"ת דיונינוהל להסדרי הצעה לתיקון  8

 מצ"ב 4691מסמך מס'                במדעי הנתונים גג למחקר-מרכזיתוספתית בתמיכה קול קורא תחרותי ל 9

 מצ"ב 4692מסמך מס'                 האקדמית גליל מערבייציאה לבינוי מעונות סטודנטים במכללה  10

 מצ"ב 4693מסמך מס'        תוצאות הקול הקורא להתייעלות אנרגטית 11

        מצ"ב  4694  מסמך מס'         תקציב תפעול פורום תל"מ 12

  :עדכון הרכבי ועדותמינוי ו 13

 מצ"ב 4695מסמך מס'        דכון הרכב ועדת היגוי למעורבות אקדמיה בקהילהע  1.31

 מצ"ב 4696מסמך מס'                 ועדת היגוי הרחבת הנגישות ליוצאי אתיופיה הרכבדכון ע   2.31

 מצ"ב 4697מסמך מס'            הרכב ועדת שיפוט לתכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתוניםדכון ע    3.31

  מצ"ב 4698מסמך מס'   תקופת המינוי של ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית  הארכת דכון הרכב הוועדה וע    4.31

 מצ"ב 4699  מסמך מס'      עדכון הרכב הועדה להוגנות מגדרית    5.31

 מצ"ב   4700מסמך מס'  ועדת שיפוט לתכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטייםמינוי  13.6
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  תכניות חדשות 14

 במדעי  (.Ph.D)בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי   14.1

 יישלח בהמשך  4701מסמך מס'          המחשב  

 במינהל מערכות  M.Edהמכללה האקדמית אחוה לשנות את סימול התואר ושם התכנית לתואר בקשת    14.2

 . מינהל מינהל ציבורי )ב(לבחירה: )א( .( בניהול ציבור וחינוך עם שתי התמחויות M.Aחינוך, לתואר שני )

 מצ"ב 4702מסמך מס'          מערכות חינוך

 
 במדעי הצמח מחוץ בקשת אוניברסיטת תל אביב לקיים את תכנית הלימודים הבינלאומית לתואר שני  14.3

 מצ"ב  4703מסמך מס'         בערבה -הראשילקמפוס            

  להמשיך ולקיים את תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת מערכות בקשת הטכניון  14.4
 מצ"ב 4704מסמך מס'           חוץ לקמפוסמ

 

 
 

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

 הישיבה תתקיים ביום ב' ולא ביום ד'()       4.2072.               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  

 


