
 

 

Internationalization Survey for Faculty (Hebrew Version)  
 

מידע כלליפרטים אישיים ו: א'חלק   

  פרטי ושם משפחה שם

  :שם פקולטה / בית ספר

  :)אחרון( תואר אקדמי

 (Masterתואר שני )

 (PhDדוקטורט )

 (Post-Doctoral Studiesדוקטורט )-לימודי פוסט

 אחר _______________

 כן / לא   חו"ל? ממוסד אקדמי באת/ה בעל/ת תואר  האם

  במידה והשבת בחיוב, אנא ציין את שם המוסד האקדמי, סוג התואר, ובאיזה שנה קיבלת את התואר. 

 

 

באקדמיה תפיסת הערך של רכישת כישורים בינלאומיים :ב'חלק   

וסק/ת, באיזו מידה את/ה חושב/ת שרכישת מיומנויות ה ע/מקצועי שבו אתהבתחום הידע האקדמי / 

לפתח ולקדם את  הכרחיים לסטודנטים על מנת ,אוריינטציה גלובאליתוכישורים בשפה האנגלית לצד 

 1   2   3   4   5    מסלול הקריירה שלהם?

 .במידה רבה מאוד=  5  -ו= כלל לא  1 כאשר ,סולםבהתאם ל תשובתךאת  /ידרג אנא

 



 

 

להעניק  ם במסגרת תכנית הלימודים, אמוריםנלמדיהשקורסים אקדמיים  /תחושבה /באיזו מידה את

 *:1ולספק לסטודנטים את הכלים והכישורים הרלוונטיים בתחומים הבאים

 .במידה רבה מאוד=  5  -ו    = כלל לא 1 כאשר ,סולםבהתאם ל תשובתךאת  /ידרגאנא 

 5    4   3   2   1     תרבותית-לחיות בחברה ובסביבה רב 

  5    4   3   2   1     שוק העבודה הגלובאלילהתמודד עם 

  5    4   3   2   1    תרבותיות-עם קבוצות עבודה רב לעבודיכולת 

 5    4   3   2   1    בעבודה / לימודים בחו"ל השתלבות 

 כן / לאקורסים בעלי תוכן בשפה האנגלית?  צריכים ללמודשסטודנטים ישראליים חושב/ת האם את/ה 

בפעילויות למידה בינלאומיות )קורסים שצריך לעודד סטודנטים לקחת חלק פעיל  /תה חושב/האם את

 כן /לא? *פה האנגלית, חילופי סטודנטים, משלחות בחו"ל וכו'( במהלך לימודיהםשב

כחלק  ,לקחת /ותסטודנטיםהלדעתך על  אילו מבין הפעילויות הבינלאומיות הבאות /ניאנא סמן

 בחירה מרובה(ניתן לסמן ) :*מתכנית הלימודים או בנוסף לה

  או קורס קיץ( שלם חילופי סטודנטים )סמסטרתכנית 

  התמחות(internship )בארץ או בחו"ל / חברהבארגון בינלאומי 

  סיור לימודי קצר בחו"ל 

 תכנית / קורס ווירטואלי / דיגיטלי שנעשה בשיתוף פעולה עם מוסד אקדמי בחו"ל 

  אינטראקציה עם סטודנטים בינלאומיים בקמפוס במסגרת תכנית הלימודים 

 ___________________________________________________ אחר 

 

 

 

 

                                                           
1
 Questions with Asterisks are taken from the survey from the Council of Higher Education which was distributed to 

faculty and students on the topic of Internationalization. Brief summary of findings by the CHE can be found on 
WILLIAM’s website at: https://william-erasmus.com/wp-content/uploads/2019/04/Council-of-Higher-Education-
Study.pdf 
 

https://william-erasmus.com/wp-content/uploads/2019/04/Council-of-Higher-Education-Study.pdf
https://william-erasmus.com/wp-content/uploads/2019/04/Council-of-Higher-Education-Study.pdf


 

בינלאומית התנסותחלק ג':   

 האם במהלך הקריירה האקדמית / מקצועית שלך, עבדת או שהית תקופה של שנה או יותר בחו"ל? 

 כן / לא    

 מסגרת? ובאיז

 שבו השתלבת בתחום  הוראה / מחקר במידה וכן, באיזה מוסד אקדמי )יש לציין את המוסד האחרון

 :________________ההוראה / מחקר(

 "עמותהשנעשה במסגרת עבודה בחברה ל רילוקיישן לחו / 

 

  מיזם עסקי / יזמי 

 

 ___________________________________________ אחר 

 כןבתוכו שיתופי פעולה בינלאומיים?  שכללהאם במהלך השלוש שנים האחרונות, לקחת חלק בפרויקט 

 / לא

בו )במידה ויש מספר שיתופי פעולה,  /תבקצרה על שיתוף הפעולה הבינלאומי שהיית מעורב /יאנא פרט

 :(פרט/י אותםאנא 

 

 

בכנסים / ימי עיון / סמינרים בחו"ל בתחום המחקר האקדמי / העיסוק  /תה משתתף/באיזו תדירות את

 בחירה אחת מתוך הרשימה המקצועי שלך?

  פעמיים בשנהלפחות פעם אחת או 

 פעם בשנתיים 

 שנים האחרונות 3-י בכנס / יום עיון / סמינר בחו"ל במהלך התלא באופן עקבי, אך השתתפ 

 נוטה שלא לנסוע לחו"ל במסגרת מקצועית ולצורך עבודה  

 

 

 

 



 

דנטים בינלאומיים, בין אם כמרצה סמסטר או קורס קיץ בשפה האנגלית לקהל סטוולימדת  העברתהאם 

  כן / לא? או בישראל אקדמי בחו"למוסד אורח ב

את הנושאים של הקורסים )אם יש מספר קורסים, ציין/י  שלימדתאת הנושא של הקורס  /יאנא ציין

  העדכניים ביותר(.

 

 

 חלק ד': מוטיבציה / יכולת ללמד בשפה האנגלית

 :*הבאיםעם המשפטים  /הה מסכים/באיזו מידה את

 .במידה רבה מאוד=  5  -ו    = כלל לא 1 כאשרסולם בהתאם ל תשובתךאת  /ידרגאנא 

 מאוד נח ללמד סטודנטים ישראליים וסטודנטים בינלאומיים קורס מלא בשפה האנגלית /האני מרגיש    

1   2   3   4   5 

 ללמד קורס בשפה האנגלית סטודנטים ישראליים  /נתבמידה וישנה הזדמנות, אהיה מעוניין

 5   4   3   2   1    ובינלאומיים

  ללמד קורס בשפה האנגלית, אצטרך לקבל הכשרה או תמיכה כלשהי על מנת להכין את במידה וארצה

 5   4   3   2   1קורס הרלוונטי   הוראת העצמי ל

כן /לאשליטה מלאה בשפות זרות אחרות, חוץ מאנגלית?  /תה בעל/האם את  

באילו שפה/ות מדובר?________________________ /יאנא ציין  

בפעילויות / תכניות אשר קשורות לאסטרטגיה הבינלאומית של  /תמעורבלהיות /י מעוניין/נת האם תהיה

 כן / לאהמכללה? 

שנחוץ לתהליך בניית התשתית האסטרטגית  /תה חושב/משוב שאתכל לקבל הערות, הצעות או  שמחנ

 הבינלאומית של המכללה

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


