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השנה הקימה האוניברסיטה משרד בין־לאומי כדי לקדם את הפעילות הבין־לאומית שלה. בראש המשרד עומד פרופ' אבריאל 
בר־לבב. המשרד עוסק בהרחבה ובשיפור פעילויות שונות, שעניינן חיבור האו"פ לעשייה האקדמית ברחבי העולם ברמת 

ההוראה, ברמת הסטודנטים וברמת הסגל האקדמי.

במסגרת הפעילות הבין־לאומית הסגל האקדמי מקיים קשרים ומשתף פעולה עם חברי סגל אקדמי מאוניברסיטאות ברחבי 
יוזם ומעודד שיתופי פעולה בין־לאומיים על מנת לשלב את האו"פ בעשייה האקדמית ברחבי  העולם. המשרד הבין־לאומי 
של  בפעילויות  ומשתתפת  העולם  מרחבי  אקדמיים  ומארגונים  מאוניברסיטאות  מבקרים  מארחת  האוניברסיטה  העולם. 

האיגודים הבין־לאומיים של אוניברסיטאות פתוחות. 

להלן עיקרי הפעילות הבין־לאומית לשנה זו: 
בסין  מאוניברסיטה  קפריסין,  הפתוחה של  מהאוניברסיטה  ומשלחות  מברזיל  חינוך  אנשי  אירחה משלחת של  האו"פ   0

ומאוניברסיטת ברנו בצ'כיה.

האו"פ יזמה פורום של שפות מעוטות דוברים במסגרת האיגוד האירופי של אוניברסיטאות פתוחות )EADTU(. הפורום   0

מתכנס במהלך הפגישות הבין־לאומיות של האיגוד.

האו"פ חתמה על שיתוף פעולה בהנחיית דוקטורנטים במדעי היהדות עם הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת אמסטרדם.   0

חוקרים  של  משותפת  בהנחיה  היהדות,  במדעי  מרוכז  חורף  ספר  בית  שבוע  במשך  באתונה  התקיים   2019 בינואר   0

מהאוניברסיטה הפתוחה בישראל, מאוניברסיטת אמסטרדם, מ־King's College בלונדון ומאוניברסיטאות ביוון, בתמיכת 
יחד והשתתפו בסיורים. בשנת תש"ף  קרן רוטשילד אירופה. סטודנטים נבחרים מהאוניברסיטאות המשתתפות למדו 

יתקיים בית ספר חורף במתכונת דומה בפראג, ובתשפ"א - במדריד.

האו"פ משתתפת עם אוניברסיטת אמסטרדם בתחרות תרגום של שירה עברית להולנדית. עד כה ראו אור שלושה ספרי   0

תרגום שירה: שירי ח"נ ביאליק, שירי רחל ושירי מירי בן־שמחון.

שיתופי פעולה עם הוצאות לאור בחו"ל
כותרים מתורגמים שיצאו לאור השנה: 

 Cengage Learning Inc פסיכולוגיה קוגנטיבית עם  0

 Pearson Education הפיזיולוגיה של ההתנהגות כרך א עם  0

 Palgrave Macmillan )Macmillan Publishers Ltd) אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות עם  0

McGraw-Hill Companies מכניקה כרך א עם  0

הסכמים שנחתמו השנה בין האוניברסיטה הפתוחה לבין הוצאות ספרים אחרות: 
 Taylor & Francis Group חוזה לתרגום ספר לקורס כלכלה פוליטית בין־לאומית עם  0

 Universitetsforlaget in Oslo חוזה לתרגום ספר לקורס מבוא לאנתרופולוגיה עם  0

 The Open University UK חוזה לתרגום ספר לקורס מבוא לחשיבה חברתית עם  0

 Pearson Education חוזה לתרגום ספר לקורס פסיכולוגיה התפתחותית עם  0

Oxford University Press חוזה לתרגום ספר לקורס מבוא למדיה חדשים עם  0

פעילות בין־לאומית 




