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 מטרה .1
 

 .םבינלאומייהמחלקה לקשרים אקדמיים האחריות והמבנה הארגוני של  תחומיקביעת היעוד,  
 

 ייעוד .2
 

 .האוניברסיטה העלאת המוניטין הבינלאומי שלפועלת ל םהמחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיי
ועידוד  של האוניברסיטה, תוך יצירה םהבינלאומייוההוראה המחלקה שוקדת על ייזום ופיתוח קשרי המחקר 

 נרחבים, ועידוד סטודנטים מרחבי העולם ללימודים באוניברסיטה. םפעולה בינלאומיישיתופי 
 

 תפקידים ואחריות .3
 כללי 3.1

 בינלאומיות להוראה ומחקר וקשריםתכניות  קידום ויישום מדיניות האוניברסיטה בנושאי פיתוח, .א
 ייזום, שווק וגיוס משאבים לתכניות לימודים, חילופי חוקרים .עם מוסדות בחו"ל אקדמיים

 וסטודנטים.
 תכנון וארגון תכניות לימוד בשפה האנגלית באוניברסיטה, בתאום עם המחלקות האקדמיות. .ב

 אוניברסיטאות בחו"ל לרבות תכנית פעילות לקשרי הוראה ומחקר עםהסכמים ו ייזום ובניית .ג
 מתקדמים. לתארים לימוד יתוח תכניותפ

 ,ארה"ב הלומדים באוניברסיטהלתושבי הניתנות  בנושא ההלוואות הפדרליותניות יקביעת מד .ד
 בתאום המחלקות האקדמיות הרלוונטיות.

 הכספית אחריות לניהול הפרויקטים האירופאים העוסקים בהוראה, מעקב אחר הפעילות .ה
 למחקר ופיתוח.הרשות והתקציבית של הפרויקטים בתאום עם 

 והתקשרות בהסכמים שמטרתם קליטת סטודנטים מרחבי העולם ללימודים באוניברסיטה.יזום י .ו

 וסטודנטים בעלי דרכון זר חוקרים תקליט 3.1
  בעלי דרכון זר. לסטודנטים וחוקריםוביטוחים רפואיים  אשרות כניסה בקבלת לטיפולאחריות  .א

 החוקרים המארחים הדרכון הזר, אחריות לגבייה ולתשלום האגרות בתיאום עם האורחים בעלי 
 וגזברות האוניברסיטה.

  לסטודנטים וחוקרים אורחים בהתאם לאפשרויות הקיימות באוניברסיטה. בהסדרי מגורים סיוע .ב
ראשונה, בעלי קליטה של בני משפחות האורחים מדרגה ו אשרות כניסה, ביטוח בריאותסיוע בנושאי  .ג

 לאוניברסיטה, בהתאם לדרישות החוק. הדרכון הזר המגיעים
ולאחריה אשרה תרים יעבודה מיחידת הההיתר בקבלת  שכר מהאוניברסיטה  המקבל לסגלסיוע  .ד

 מתאימה רשות האוכלוסין וההגירה.

 בחו"ל תחילופי סטודנטים ויציאת סטודנטים לקורסים ולתוכניות לימוד באוניברסיטאו 3.2
 מידע לגבי אפשרויות לימודים בחו"ל. פרסום

-, בתרתלמידי מחקר לסטודנטים, והעברתו בחו"ל, ללימודים אקדמייםמקומות המידע על ריכוז  .א
 סגל. ולחברי דוקטורנטים

 במסגרת לימודיהם בחו"לשל סמסטר ללימודים המעוניינים לצאת סטודנטים בטיפול והכוונה  .ב
סיוע  בנושאי: הדרכה, דרישות טרם היציאה לחו"ל, הסטודנטיםמתן מענה לפניות : לתואר באב"ג 

 .וכו' בקבלת אישורים נדרשים, מילוי טפסי רישום
 

  





 גוריון בנגב –אוניברסיטת בן 
 מס' נוהל  תאריך פרסום 

 נהלי האוניברסיטה
 20 – 910  2014  יוני 3  דף 
  ד"עתש סיון 3מתוך  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :עקרוני-תפעולי -ארגונינספח א': מבנה 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            
          

          

                    
                       

                                    " 

       
       
       
          

-      


