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ן־לאומית  פעילות בי

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת פעילות בין־לאומית ענפה, ובמסגרתה הסגל האקדמי מקיים קשרים עם חברי סגל אקדמי 
אחרים  וארגונים  אוניברסיטאות  של  משלחות  מגוון  קבע  דרך  מארחת  גם  האוניברסיטה  העולם.  ברחבי  מאוניברסיטאות 
מרחבי העולם. היחידה ליוזמות אקדמיות בין־לאומיות עוסקת בהרחבה ובטיוב פעילויות שונות, שעניינן חיבור האו"פ לעשייה 
האקדמית ברחבי העולם הן ברמת ההוראה, הן ברמת הסטודנטים והן ברמת הסגל האקדמי. להלן עיקרי הפעילות הבין־

לאומית בשנה האקדמית תשע"ו:

פעולה  לשיתוף  אפשרויות  לבחינת  מפגשים  סדרת    0

משגרירות  נציגים  עם  מליבריה,  משלחת  עם  אקדמי: 
פעולה  שיתופי  של  בקידום  העוסקים  בישראל  צרפת 
בין מוסדות אקדמיים צרפתיים למוסדות ישראליים, עם 
עם  ברוסיה,   Ural State Universityמ־ אקדמי  סגל  אנשי 
 Institute National des Arts et Métiers: CNAMחברי סגל מ־
בצרפת ועם משלחת נציגים מ־UNAD קולומביה בליווי 

.Intelitek Robogroup נציגים של חברת

ד"ר יורם קלמן הרצה על האו"פ בכנס על למידה מקוונת    0

.Evento E-learning 2015 - בפרגוואי

  ,Open Israel and Jewish Studies נמצאת בהכנה תכנית   0

במוסדות  להוראה  קורסים  מארזי  שמונה  הכוללת 
אקדמיים בחו"ל. לפי שעה יש התמקדות בקורס הפיילוט: 

"השתקפות החברה הישראלית בעולם האמנות". 

בנוגע  הבנה  מזכר  על  חתמה  הפתוחה  האוניברסיטה    0

לבנייה של תכניות לימודים מצומצמות לתעודה במסגרת 
 Draft MoU between European open and(  EADTUה־
  distance teaching universities on Short Learning
שנערך  במפגש  נעשתה  החתימה   .)Programs - SLPs
לנשיא  המשנה  האו"פ  מטעם  השתתפו  ובו  בבריסל, 

פרופ' אביעד חפץ ופרופ' תמר הרמן.

נערך כנס מידע של ארסמוס+ בנושא "קידום מערכות    0

ובו  לאיחוד",  השכנות  במדינות  הגבוהה  ההשכלה 
השונות  האקדמיות  מהמחלקות  סגל  חברי  השתתפו 
בימים  בישראל.  ארסמוס+  משרדי  של  ונציגות  באו"פ 
אלה נכנסת האו"פ במסגרת תכנית ארסמוס+ לשיתוף 
פעולה ראשון בין ד"ר עפר לוי מהמחלקה למתמטיקה 
התכנית  ביוון.  מאוניברסיטה  לעמית  המחשב  ולמדעי 
כוללת ביקורים של שני אנשי סגל מכל צד באוניברסיטה 

האחרת לגיבוש תכנית עבודה משותפת.

שיתוף פעולה עם הוצאות לאור בחו"ל
חוזי תרגום: תרגום שלוש יחידות בקורס "מבוא לאמנות    0

 Pearson, Cambridge University Press, עם  ורומי"  יוון 
עם  "פסיכופתולוגיה"  בקורס  לספר  תרגום   ;Whiley
פיזיולוגית"  "פסיכולוגיה  בקורס  לספר  Pearson; תרגום 
"פסיכולוגיה  בקורס  לספר  תרגום   ;Pearson עם 

.Cengage Learning Inc. קוגניטיבית" עם

פעולה  שיתופי  בעקבות  השנה  לאור  שיצאו  כותרים    0

עם הוצאות ספרים אחרות: המהפכה הצרפתית עם 
והמגוון  האחידות  ביולוגיה,   ;Oxford University Press
של החיים )כרך ב( עם .Cengage Learning Inc; עולם 
 W.H. עם  א,  ביוכימיה   ;McGraw-Hill עם  הכימיה 

.Freeman

האוניברסיטה  בין  השנה  שנחתמו  פעולה  שיתופי    0

הפתוחה לבין הוצאות ספרים אחרות: ג'נוסייד: "ובערת 
האדם  ידינו,  כמעשי  עם  ורצח  שואה  מקרבך":  הרע 
ועימות:  ג'נוסייד: מפגש   ;Rowman and Littlefield עם 
השמדת העמים האינדיאנים של אמריקה הספרדית 
 ,3-1 יחידות  ג'נוסייד   ;Sussex Academic Press עם 

.University of Erbil, Iraq 10-5, 12 )בערבית( עם


