
אוקטובר 2021

יישום התכנית האסטרטגית: בינלאומיות
מרעיון למציאות  

הבינלאומיות היא נדבך חשוב במימוש חזון האוניברסיטה להפוך לאחת מהאוניברסיטאות המובילות בארץ ובעולם.
בתקופה של כשנתיים וחצי, בהן תקופת הקורונה, הצליחה המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים להביא להישגים ניכרים בהיבט הבינלאומי: 
תכניות  בפתיחת  אלינו,  המגיעים  הבינלאומיים  והחוקרים  הסטודנטים  ובמגוון  במספר  העולם,  מרחבי  שותפים  עם  ההתקשרות  ובסוג  באופי 
מחקר  תלמידי  בהגעת  השינוי  מגמת  מבית".  "בינלאומיות  חוויית  ובהענקת  האנגלית  בשפה  הנלמדים  הקורסים  מספר  בהגדלת  בינלאומיות, 

לאב"ג אף היא ניכרת. 
קורסים משותפים עם מוסדות מובילים בעולם, הם דוגמא מצוינת לעשייה שדוחפת אותנו קדימה. לקורס משותף יתרונות רבים  ובתור מרצה 
בקורס משותף בעצמי )בין BGU ו- PKU(, אני יכול להעיד על כך באופן אישי. הקול הקורא לקורסים משותפים פתוח עד סוף החודש ואני מזמין 

את חברי הסגל להשתתף בקול הקורא ולהציע קורסים משותפים. 

בברכה,
פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא

ברצוני להודות לפרופ' לימור אהרנסון-דניאל, סגנית נשיא לקשרים בינלאומיים, לד"ר סתוי ברעם, מנהלת המחלקה לקשרים אקדמיים 
בינלאומיים ולכל צוות המחלקה על עבודתם המקצועית והמסורה.

הרחבת היצע התכנים הנלמדים 
באנגלית באוניברסיטה

מהשנה, כל הסטודנטים באוניברסיטה 
ילמדו קורסים אקדמיים באנגלית, 
ובשנים הקרובות תפתחנה מספר 
 תוכניות לימודים מלאות באנגלית, 

בכל רמות התואר, כולל תארים 
משותפים עם מוסדות עמיתים בחו"ל. 

בינלאומיות מבית 
מרצים מאב"ג שמלמדים 

קורס בשיתוף עמיתים 
מחו"ל לסטודנטים משני 

המוסדות, מקבלים מענקים 
לקורסים משותפים.            

הוקמו קמפוסי מחקר בחו"ל 
מרכזי מחקר משותפים לאב"ג עם 

מוסדות בחו"ל הוקמו לראשונה 
השנה! האחד בארה"ב בשיתוף עם 
המכון הטכנולוגי של ניו ג'רזי, והשני 

בשיתוף עם ABAN בטאמיל נאדו, 
הודו. אנו עובדים על הקמת מרכזי 

מחקר נוספים ושת"פ בהוראה.            

הסכמים בי-לטרליים עם מוסדות 
שותפים 

עם ההכרזה על הסכמי אברהם,  
נפתחו האפשרויות לקשרים 
אקדמיים עם מספר מדינות 

חדשות. הסכמי שיתוף פעולה 
נחתמו זה מכבר עם שני מוסדות 

אקדמיים במרוקו, והתקיימו 
סדנאות עם שותפים באיחוד 

 האמירויות. 
בנוסף, נחתמו הסכמים עם 

מספר אוניברסיטאות מובילות 
באירופה, צפון אמריקה ומקומות 

נוספים.

מלגות לסטודנטים וחוקרים 
מצטיינים  

האוניברסיטה מציעה שלל 
תכניות התומכות בקליטת 

חוקרים בינלאומיים כגון: 
דוקטורט סנדביץ, דוקטורט 

משותף, מלגות פולברייט, 
עזריאלי, צוקרמן, ועוד.

מלגות לחילופי סטודנטים וסגל  
ארסמוס+ של האיחוד האירופי 

ובקרוב טיורינג של בריטניה, 
כמו גם מענקים יעודיים, 

מסייעים לצמיחת תרבות 
של חילופי סטודנטים וסגל 

לתקופות קצרות, בכל רמות 
התואר. הרחבת היצע הקורסים 

הנלמדים באנגלית תאפשר 
הגעה של סטודנטים רבים 
לחילופי סטודנטים ותייצר 

הזדמנויות ללימוד משותף עם 
 סטודנטים ישראלים. 

במקביל, קשרים חדשים 
בארה"ב ובאסיה ירחיבו את 

יעדי היציאה לחילופין.

בינאום מחקר והוראה

Welcome Center
על מנת לסייע לסטודנטים ולחוקרים הבינלאומיים לצלוח 

את שלל ההליכים האדמיניסטרטיביים הכרוכים בהגעה 
 Welcome לארץ ולאוניברסיטה הוחלט על הקמת

 .Center 
ה- Welcome Center יוקם במקום מרכזי בקמפוס ויהווה 

מוקד לטיפול מקיף וכוללני בכל הנושאים הלא אקדמיים 
הקשורים בקליטת סטודנטים וחוקרים בינלאומיים באב"ג. 

במהלך השנים הקרובות יתקיימו סדנאות לחברי הסגל 
המינהלי בנושאים של רב-תרבותיות והתאמה תרבותית 

של שירות, זאת מאחר והצורך במתן מענה מותאם 
שפתית ותרבותית הוא גורף. 

תוכנית הבאדי 
מאפשרת לסטודנטים בינלאומיים 

חדשים המעונינים בכך, לקבל חונך 
)סטודנט/ית ותיק/ה( שיסייע להם 

לקראת ההגעה ארצה ובשלבים 
הראשונים של ההתאקלמות. התוכנית 

היא שיתוף פעולה בין המחלקה 
לקשרים אקדמיים בינלאומיים 

והאגודה הסטודנטיאלית והוצעה השנה 
לראשונה לכל הסטודנטים שהחלו 

לימודיהם בסמסטר א', בעקבות פיילוט 
מוצלח שהתקיים בשנה שעברה.

השיווק הבינלאומי   
עם צמיחת ההיצע של התכנים 

באנגלית והתכניות החדשות, גדלה 
גם פעילות השיווק שלנו בעולם: 

נעשה שימוש בשיווק דיגיטלי ונוכחות 
בירידים וירטואליים, התקשרנו עם 
משרד יחסי ציבור בהודו, המשרד 

בניו יורק יוחלף בפעילות שמרכזה 
בארץ, ועוד. כל חבר סגל היוצא 

לכנס, לשבתון או המתכנן פעילות 
בינלאומית משותפת מוזמן לפנות 

למחלקת השיווק הבינלאומי.

מתן מענה לצרכים לא אקדמיים בהקשר הבינלאומי
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