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האוניברסיטה הפתוחה מקיימת פעילות בין־לאומית מקיפה, ובמסגרתה הסגל האקדמי מקיים קשרים ענפים עם חברי סגל 
אקדמי ברחבי העולם. האוניברסיטה מארחת דרך קבע מגוון משלחות של אוניברסיטאות וארגונים אחרים מרחבי העולם 

ומפעילה מערך הוראה ובחינות שמשרת מאות מתלמידיה ברחבי העולם. 

ן־לאומית  פעילות בי

MOOCsפרויקט ה־
לקהל  פתוחים  קורסים  של  חדש  מיזם  משיקה  האו"פ 
 Massive( MOOCs הרחב בארץ ובעולם. המיזם מבוסס על
המסקרנות  המגמות  אחת   -  )Open Online Courses
של  ה"מוקים"  האחרונות.  בשנים  הגבוהה  בהשכלה  ביותר 
ומבוססים  בארבע שפות  המוצעים  הפתוחה,  האוניברסיטה 
על טכנולוגיות המאפשרות לסטודנטים מהארץ ומכל העולם 
ללמוד חינם, הם קורסים המבוססים על חומרי לימוד פתוחים 
ועל שיתוף פעולה בין סטודנטים בתהליך הלמידה. בשלב זה 
בוגרי ה"מוקים" יקבלו אישור ותעודה על השתתפות בקורס, 

אך לא יקבלו נקודות זכות לקראת תואר אקדמי. הפרויקט 
האוניברסיטאות  ארגון  של  אירופי  מיזם  במסגרת  מושק 
למימון  זכה  והוא   ,)EADTU( מרחוק  ללמידה  האירופאיות 

מהאיחוד האירופי.

מחקר  מענק  האו"פ  קיבלה  ה"מוקים"  פרויקט  במסגרת 
 Higher Education Online: בנושא  האירופי  האיחוד  מטעם 

MOOCs the European Way. יעדי המחקר הם:
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ה"מוקים"  בנושא  האירופי  הפעולה  שיתוף  את  לאפיין    0
פתיחות,  כמו  אירופיים  ערכים  בסיס  על  אותו  ולפתח 

שוויון, איכות וגיוון;

ל"מוקים"  ופדגוגיים  דידקטיים  מודלים  ולפתח  לבאר    0
בקנה מידה אירופי;

עבור  ותשתיות  שירותים  לשיתוף  התנאים  את  לפתח    0
“מוקים" אירופיים;

אירופיים  ל"מוקים"  בני־קיימא  עסקיים  מודלים  לפתח    0
ברמה הארגונית, הלאומית, האירופית והעולמית;

לבנות רשת בת־קיימא של ידע פתוח שתשמש ב"מוקים"    0
הפתוחים לעולם הרחב;

פיתוח  יכולות  לקידום  כלל־אירופיות  פעילויות  ליזום    0
והוראה של “מוקים" בקהילות לימוד שונות;

לנסח את ההנחיות ואת המדיניות שיתמרצו פיתוח של    0
רשת ידע פתוח המיועדת לתמוך בפיתוח ובהוראה של 

“מוקים".  

“המזרח  האלה:  הקורסים  כ"מוקים"  יופקו  הראשון  בשלב 
)באנגלית(,  עם("  )רצח  “ג'נוסייד  )בעברית(,  בימינו"  התיכון 
“פסיכולוגיה בחינוך" )בערבית(, “בין יהודים לנוצרים: יהודים 
ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה" )ברוסית(. 

תלמידי חו"ל
האו"פ המשיכה השנה בשורת מהלכים שנועדו לסייע לתלמידי 
האוניברסיטה בחו"ל. בוצע סקר לבחינת הצרכים הייחודיים 
של התלמידים, נבנה תהליך למתן מענה למתעניינים מחו"ל, 

וננקטו צעדים לשיפור השירות לתלמידי חו"ל. 

תהליך בולוניה
“תהליך בולוניה" הוא חלק ממהלך אירופי, שמטרתו להגביר 
שונות.  במדינות  האקדמיות  התכניות  בין  ההרמוניזציה  את 
בעתיד הקרוב יוכלו אוניברסיטאות אירופיות לדרוש ממועמדים 
גיליון ציונים ותעודות שעומדים בכללים של “תהליך בולוניה". 
החל מהשנה הבאה יוכלו בוגרי האו"פ המבקשים להמשיך 
את לימודיהם באוניברסיטה אירופית לקבל את גיליון הציונים 
 שלהם על־פי כללים אלה, וכך ליד כל שם קורס יצוין ערכו

 European Credit Transfer and Accumulation(  ECTSב־
.)System

הסכמים לשיתוף פעולה
אניה  פרופ'  של  ביקורה  במהלך   ,2013 מאי  בחודש    0
אוסקמפ, נשיאת האו"פ ההולנדית, נחתם הסכם שיתוף 

פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה של הולנד.

לבין  הפתוחה  האוניברסיטה  בין  תרגום  הסכמי  נחתמו    0
חשיבה  האלה:  האו"פ  לספרי  בחו"ל  ספרים  הוצאות 
בכלכלה  ושימושיה  המשחקים  תורת  אסטרטגית: 
ובניהול )עם הוצאת Truth and Wisdom Press( ותקשורת 

.)Berghahn Books המונים בישראל )עם הוצאת
“המהפכה  בקורס  לעברית  תרגום  חוזי  נחתמו    0
הצרפתית" )עם הוצאת Oxford University Press(, ובקורס 

 .)Taylor and Francis תרמודינמיקה" )עם הוצאת“

 


