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לימודי האוניברסיטה הפתוחה מתמקדת במציאת אפיקים להנגשת האו"פ בחו"ל הן  הפעילות להרחבת הגלובליזציה של 
ליחידים, הן לאוניברסיטאות והן לארגונים בעלי עניין; ביצירת שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות בעולם לגבי הוראת קורסים 

ובחילופי מידע לגבי יכולות טכנולוגיות; וביצירת שיתופי פעולה דרך גופים בין־לאומיים. 

זציה של לימודי האו"פ גלובלי

קשרי חוץ ושיתופי פעולה אקדמיים
סאו־פאולו  אוניברסיטת  עם  הפעולה  משיתוף  כחלק  	0

רוזנהק מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע  זאב  ד"ר  הקליט 
המדינה ולתקשורת 12 הרצאות בשפה הספרדית בקורס 
"מגמות בחברה הישראלית" והוכן אתר בית לקורס עם 

כל החומרים הנדרשים מתורגמים. 

הפתוחה  האוניברסיטה  עם  פעולה  שיתוף  חוזה  נחתם  		0

בקטלוניה )Universitat Oberta de Catalunya(. החוזה כולל 
אפשרות לסטודנטים של שני המוסדות להיבחן במתקני 
הבחינה של כל אוניברסיטה, ומהדק את הקשרים בתחום 

של תכניות לימוד משותפות ומחקר משותף.

האו"פ הצטרפה כארגון חבר )associate member( לארגון  		0

מרחוק  המלמדות  אוניברסיטאות  שמאגד   EADTUה־
באירופה, כמו גם קונצורסיום של מספר אוניברסיטאות 
השתתפו  האו"פ  נציגי  אירופה.  של  שונות  במדינות 

בישיבות הוועד הפועל של הארגון. 

נחתם הסכם בין האוניברסיטה הפתוחה למכון הישראלי  		0

לעסקים, לתכנית MBA ייחודית עבור סטודנטים מצרפת. 
העברית  לחיזוק  בקורסים  הסטודנטים  ילמדו  תחילה 
ולאחר מכן ילמדו במחלקה לניהול ולכלכלה. המועמדים 
הם  סתיו-תשע"ב  ובסמסטר  עברית  מבדקי  עברו  כבר 

עתידים להתחיל את לימודיהם באו"פ.

סגל  אנשי  בין  המחקר  קשרי  להידוק  חוזה  נחתם  		0

 .)INALCO( בפריז  המזרח  שפות  להוראת  המכון  עם 
שתי  להעניק  הפתוחה  האוניברסיטה  תוכל  בעקבותיו 
מלגות לסטודנטים של INALCO ללמוד קורסים בעברית. 

חוזקו הקשרים עם MESI, האוניברסיטה המובילה ברוסיה  		0

זו  מאוניברסיטה  משלחת  מרחוק.  הוראה  של  בתחום 
ביקרה אצלנו ובחנה דרכים להצעת קורסים של האו"פ 
רלוונטיים  קורסים  ולהצעת  שלה  לסטודנטים  ברוסית 

שלהם לסטודנטים דוברי הרוסית של האו"פ. 

משלחת מהאוניברסיטה MESI מרוסיה בביקור באו"פ 
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בחבר  אוניברסיטאות  עם  קשרים  פיתוח  נמשך  השנה  		0

המדינות. האו"פ חתומה על הסכמי שיתוף פעולה עם 
עם  מתקדמים  מגעים  ומתקיימים  אוניברסיטאות,   18
הסכמי  על  חתימה  לקראת  נוספות  אוניברסיטאות   9
שיתוף פעולה. במהלך השנה ביקרו באו"פ נציגים של 6 
אוניברסיטאות מחבר המדינות. משלחת מהאו"פ שכללה 
את נשיאת האוניברסיטה, את פרופ' יצחק דותן ואת ד"ר 

ויקטוריה ליבין, ביקרה במספר אוניברסיטאות ברוסיה.

האוניברסיטה  עם  קשרים  נוצרו   EADTUה־ במסגרת  		0

שנאותה   ,)Fernuniversität( בגרמניה  מרחוק  המלמדת 
לאפשר לסטודנטים שלנו להיבחן במרכזי הלימוד שלה 
הפתוחה  האוניברסיטה  עם  וכן  ובברלין,  בפרנקפורט 
בקפריסין, המעוניינת לשתף פעולה בתחום הטכנולוגיה 

ותכניות לימודים ברמת תואר שני.

של  פורום   ,SCOP במפגש  השתתפה  הנשיאה  סגנית  		0

בכל  מרחוק  המלמדות  אוניברסיטאות  של  נשיאים 
רחבי העולם, בפרטוריה, דרום אפריקה. נשיאת האו"פ 

השתתפה במפגש SCOP בניו יורק. 

פרופ' שרה גורי־רוזנבליט הוזמנה לשמש אחת מחמישה  ו0		
חברים של ועדה מייעצת בין־לאומית של האוניברסיטה 

 .)Universidad Aberta de Portugal( הפתוחה בפורטוגל

פרופסור  שהיא  מסר-ירון,  חגית  האוניברסיטה  נשיאת  		0

להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הוזמנה להשתתף בפאנל 
בוועידה השנתית של הוועדה למעמד האישה של האו"ם, 
גוף משנה של המועצה הכלכלית־חברתית באו"ם, בנושא 
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לימודים מקוונים בשפה הרוסית 
פעילות הלימודים האקדמיים בשפה הרוסית עברה למחלקות 
האקדמיות השונות, על כל המשתמע מכך. במסגרת החדשה 

חלו חידושים אלה: 

בשיתוף  העובד  ברוסית  לימודים  רכז  מונה  קורס  לכל  		0

בעברית.  הקורס  של  ההוראה  מרכז  עם  מלא  פעולה 
במידת האפשר המטלות זהות בשתי השפות. 

בשפה  קורסים  אתרי  ל־22  הועלו  הקורסים  כל  ספרי  		0

מוגשות  המטלות  מקוון.  הוא  הלימוד  וכל  הרוסית 
אלקטרונית ונבדקות בארץ על ידי רכזי הלימודים ברוסית.

הבחינות מתקיימות בדרך רגילה במרכזים שונים בחבר  		0

המדינות ונבדקות בארץ.

הסטודנטים משלמים שכר לימוד. 		0

הרישום לקורסים הוא אינטרנטי באתר הרשמה ייעודי. 		0

השנה נרשמו ללימודי האו"פ ברוסית כ־80 סטודנטים, למעלה 
ממחציתם סטודנטים חדשים. התקיימו שני ימי עיון בווידאו 
ובנובוסיבירסק.  ביקטרינבורג  אוניברסיטאות  עם  קונפרנס 
כמו כן נעשו השנה מאמצים רבים לגיוס תרומה שתאפשר 
את הכללת הקורסים המתורגמים בפרויקט פא"ר, במטרה 
להנגיש בחינם את החומרים האקדמיים הייחודיים שפותחו 

אצלנו לקהל הרחב.


