
 ת"ות חברי: אל

 

 22.9.21-בירושלים בשתתקיים בתשפ"ב  14 הנדון : סדר היום לישיבת ות"ת מס'
 0041:-ותסתיים ב :0010-הישיבה תתחיל ב

 מידע .1

 חיפהאוניברסיטת סקירה פיננסית  1.1

 OECD דוח שכר סגל אקדמי 1.2

 האוניברסיטה העברית -מוזיאון איינשטיין  1.3

 המשך מיזם משותף עם משרד התפוצות  -לת הרצוג למכ 1.4

 5093מסמך                                                                              3.8.2022 יוםמישיבתה ב אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת .2

 5094מסמך                                                                                               דוח הועדה לנושא הקמת אוניברסיטה בגליל .3

 בינוי .4

 5095מסמך      להקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת המשך תכנית ות"ת  4.1

 בקשת המרכז האקדמי לב לאישור עסקה כלכלית משמעותית לבינוי קמפוס טל )בהשתתפות   4.2

 5096מסמך                                                                                                                                תקציבית של ות"ת(       

 5097מסמך                                                                                                                2022-2025 אישור תכנית ארסמוס .5

  STEM-התכנית לקליטת חברי סגל מצטיינים בתחומי ההארכה בשנה נוספת )תשפ"ד( של   .6

 5098מסמך                                                                            מארה"ב וקנדה, במימון משותף עם קרן צוקרמן

             ם עדכון החלטת ות"ת בנוגע להארכה למחזור נוסף )תשפ"ד( של תכנית המלגות לבתר דוקטורטי .7

 5099מסמך                                                    מארה"ב וקנדה בשיתוף עם קרן צוקרמן STEM -מצטיינים בתחומי ה 

 ה לעידוד הקמה והפעלה של מעבד המתוקצבות ע"י ות"ת תכנית לתמיכה באוניברסיטאות המחקר .8

 5100מסמך                                                                           (MITהטכנולוגי של מסצ'וסטס ), בשיתוף המכון ניתחדש

                והרצוג  למכללה האקדמית הרצוג מייסודן של מכללות ליפשיץ פרסום והרשמה המלצה על מתן אישור .9

 5101מסמך      חזותית אמנות -ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות  M.A.A.T)לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )

 5102מסמך                                                                         במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ההכרה הארכת .10

 5103מסמך                                          תכנית ארבע שנתית - במדעי התזונה הלימודים בתכניותהצעה לשינוי מתכונת  .11

      המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון   .12

((B.Sc .5104מסמך                  בהנדסת נתונים 

 5105מסמך                          ( בלימודי אסיה.B.Aאילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )-בקשת אוניברסיטת בר .13

               וינגייט לקיים תכניות לימודים ייעודיות לסטודנטים -הארכת האישור למרכז האקדמי לוינסקי .14

 5106מסמך                                                                                             אביב -בקמפוס המכללה בתלבתשפ"ג חרדיים 

 5107מסמך                             ולקליטת סגל מצטיין מהחברה החרדית דוקטורנטים מצטיינים-בתרתכנית מלגות ל .15

 5108מסמך                                                          לסטודנטים בשנה ב' בתואר ראשון "מרום"פתיחת הרישום למלגות  .16

 לעדכון תקציב תשפ"ג של מודל התפוקות בתכנית ות"ת לקידום  3.8.2022תיקון החלטת ות"ת מיום  .17

 5113מסמך                בינלאומיות בהשכלה גבוהה

 קבלת החלטות במסלול מיוחד .18

 5109מסמך            עדכון הרכב ועדת ההיגוי של ות"ת מל"ג לקידום מדעי הרוח  18.1

 5110מסמך                              גבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיההעדכון הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה   18.2

 ועדת שיפוט לתכנית תמיכה ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי  עדכון הרכב  18.3

 5111 מסמך                                   אדם מקצועי להפעלתו בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים כח ולהעסקת         

 5112מסמך                                                         המרע"ש זבולון מלגות לתכנית העדכון הרכב ועדת שיפוט   18.4


