אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

חברות וחברים יקרים,
נדמה ששנת  2019אך החלה ,והנה אנחנו כבר מסכמים את אחת השנים המוצלחות ביותר בתולדותיה
של אוניברסיטת חיפה  שנה שחותמת עשור של תנופה והישגים שבסיומו התמצבנו כאוניברסיטת
מחקר מובילה בקנה מידה בינלאומי.
רשימת ההישגים וההתפתחויות בשנה החולפת ארוכה ומרשימה במיוחד ,ואנו מצרפים לניוזלטר זה
סרטון קצר שמסכם כמה מרגעי השיא של .2019

בתחום האקדמי ,אוניברסיטת חיפה דורגה
במקומות  600501בדירוג האוניברסיטאות
העולמי של הטיימס – הדירוג הגבוה ביותר
שאליו הגיעה האוניברסיטה אי פעם ,ושמשקף
את העלייה המשמעותית והחדה ביותר
בתולדותיה .במקביל עלה חלקה של
האוניברסיטה במודל המחקר מ 5.7%בתשע"ד
ל 7.8%היום – נתון שמשקף גיוסים של קרנות
מחקר בהיקף של  230מיליון ש"ח ועלייה חדה
בהיקף הפרסומים המדעיים בכתבי עת
מהשורה הראשונה .האוניברסיטה ,שהופכת
במהירות למולטיברסיטה הראשונה בישראל,
לא מפסיקה לגדול ,להתפתח ולהתחדש .השנה
לומדים בקמפוסים שלנו קרוב ל 18אלף
סטודנטים – גידול משמעותי שמשקף היפוך
מגמה בעקבות קמפיין מאומץ ,ממוקד ואפקטיבי.
בנוסף ,השנה נפתחו חמש תכניות לימוד
חדשות.

בתחום הפיתוח הפיסי ,פתחנו השנה את קמפוס
העיר המורחב על שם לורי לוקיי בעיר התחתית.
החוגים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
עברו לבניין חדש ומרווח .בפרויקטים אחרים,
סיימנו את עבודות הגמר להוספת קומות בבניין
הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר
ונמשך פיתוח פרויקט הרכבלית .בשנה הקרובה
פנינו לקידום תחום ההנדסה ,מגדל תגליות
הבריאות ופרויקט המיזוג עם מכללת ויצ"ו.
הנהלת האוניברסיטה זכתה לחיזוק משמעותי
עם מינויים חדשים שיתנו דחיפה נוספת
לאוניברסיטה :נשיא האוניברסיטה פרופ' רון
רובין מונה ליו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות ,עו"ד
דב וייסגלס מונה ליו"ר הוועד המנהל ובראד
בלום מונה ליו"ר חבר הנאמנים.
בתחום קשרי אקדמיהקהילה ,השקנו בתחילת
השנה האקדמית את קהילת הבוגרות והבוגרים
של האוניברסיטה ,המונה כבר מעל ל20,000
חברים .הקהילה תהווה רשת חזקה ,שתתמוך
ותסייע לבוגרים ,תספק תוכן איכותי ומעשיר
והטבות ייחודיות ,ותאפשר להם לשמור על קשר
ארוך טווח.
כמו כן ,התקיים המפגש הראשון של המועדון
האקדמי היוקרתי של אגודת הידידים ,אשר
הוקם במטרה לחזק את הקשר עם הקהילה
ולאפשר הצצה למחקר ולעשייה המתקיימים בין
כתלי האוניברסיטה.

אני מבקשת להודות מקרב לב לכל אחת ואחד מכם על הידידות ,המעורבות והתמיכה המתמשכת
שמהוות נדבך חשוב בפיתוח האוניברסיטה .אני משוכנעת שבעזרתכם נמשיך להגיע לשיאים חדשים
גם בעשור הבא.
לקראת סיום ,אני מזמינה אתכם לחבור למרכזי המצוינות שלנו ,להיות שותפים בקהילת הבוגרים ולסייע
להפיץ את דבר קיומה ,להשתלב במערך המנהיגות המתנדבת ולהשתתף במגוון הפעילויות בקמפוסים
)תכנית האירועים לחודשים ינוארפברואר מופיעה בהמשך(.
אני מאחלת לכולכם שנה אזרחית טובה ופורייה .להתראות ב!2020

שלכם,

סגנית נשיא ומנכ"לית אגודת הידידים הבינלאומית

להרשמה לאירועים ולפרטים נוספים לחץ כאן
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