
 

 

 /71028 ח"תשעל "תוכניות קיץ בשנה

 כל התאריםבסטודנטים לוכניות קיץ להשתתפות בתהמוצעות  מלגותרשימת הלהלן 

 (יכולים להגיש מועמדות אינם –ח "לתואר בוגר בתשע' תלמידי שנה א)

 .האחרון בעמודהנחיות להגשת מועמדות מופיעות 

 

Country Name of 
University 

Number 
of Places 

Language 
of Study 

Program Dates Scholarship 
includes 

Germany Heidelberg 
University  
 

6 
Students 

German International 
Summer School of 
German Language 
and Culture 2018: 
German language 
classes and 
additional program 

August  2 - August 
29, 2018 

- Tuition fee 
waiver 
- Stipend of €500 
per student 
(meant to cover 
accommodation 
reserved by the 
organizers, food 
and additional 
costs) 

Germany Philipps-
Universität 
Marburg 

1 student English\ 
German  
 
*Pre-
knowledge 
of German 
not 
necessary 

International 
Summer University 
2018 
“Germany and 
Europe in a 
turbulent world – 
History, Politics, 
Society, and 
Culture” 

July 14 – August 
10, 2018 
 

Tuition fee waiver 

 /710מרץ 

http://www.ifk.uni-hd.de/index_en.html
http://www.ifk.uni-hd.de/index_en.html
http://www.uni-marburg.de/ISU
http://www.uni-marburg.de/ISU
http://www.uni-marburg.de/ISU


 

China Shanghai Jiao 
Tong University 
(SJTU) 

2 
students 

English\ 
Chinese 

Global Summer 
School 
Session A: 
Chinese Policy, 
Traditional Chinese 
Medicine 
 
Session B: 
Chinese Creativity, 
Green Technology 
for Environmental 
Pollution Control. 
 
Both sessions offer 
an optional Chinese 
Language and 
Culture course. 

Session A: 
July 11 - July 26, 
2018 
 
Session B: 
July 11 - August 3, 
2018 
 
*Different 
subjects in each 
session 

Tuition fee waiver 

China Shandong 
University (SDU) 

4 
students 

English\ 
Chinese 

2018 international 
summer program 
(ISS) 
12 different courses 
on the themes of 
Chinese culture, 
archeology, social 
work, Finance, 
Urban Traffic and 
more. 
 

Different dates 
for each course 
(during June – 
August 2018) 

Registration, 
tuition and 
accommodation 
fee waiver 

http://summerprogram.sjtu.edu.cn/Default/Index
http://summerprogram.sjtu.edu.cn/Default/Index
http://summerprogram.sjtu.edu.cn/Default/Index
http://www.istudy.sdu.edu.cn/en/?c=content&a=list&catid=84.
http://www.istudy.sdu.edu.cn/en/?c=content&a=list&catid=84.


 

Hong Kong The Hong Kong 
Polytechnic 
University 
(PolyU) 

4 student English PolyU International 
Summer School 
2018 
Session 2: 
*Track 1: Chinese 
Language, Culture 
and Society 
 
*Track 2: Design, 
Innovation and 
Technology 
 
*Track 3: Business, 
Entrepreneurship 
and Global 
Leadership 
 

Session 2: 
July 15 – August 
12, 2018 

Tuition and 
accommodation 
fee waiver. 
 
*Students still 
need to pay the 
administrative fee 
of HK$550 
(approx. US$70). 

South Korea Pusan National 
University 
(PNU) 

 English \ 
Korean  

PNU 2018 Summer 
school: Korean 
Cultural & Language 
 
(Session B) 

Session B: 
July 26 - August 
13, 2018 

Enrollment and 
tuition fee waiver 

 

 

  

https://www.polyu.edu.hk/summerschool/index.php
https://www.polyu.edu.hk/summerschool/index.php
https://www.polyu.edu.hk/summerschool/index.php
https://www.polyu.edu.hk/summerschool/index.php
http://international.pusan.ac.kr/international/14768/subview.do
http://international.pusan.ac.kr/international/14768/subview.do
http://international.pusan.ac.kr/international/14768/subview.do


 

 :הגשת מועמדות לתוכניות השונות

 :אלא אם מצוין אחרת, באנגלית הבאיםיש לצרף לבקשה את הפרטים והמסמכים 

 ;טלפוןמספר אימייל וכתובת  –פרטי קשר , מסלול לימודים ושנה לתואר, מלא שם :פרטים אישייםדף שער עם  -

 קורות חיים -

כיצד תתרום ההשתתפות בתכנית ללימודיך , להשתתף ה/ה מתאים/מדוע את, להשתתף בתוכנית הרלוונטית ת/ה מעוניין/נא בקצרה מדוע את י/תאר: מכתב מוטיבציה -

 .והעתידיים וכולי האקדמיים הנוכחיים

  :גיליונות ציונים -

 (בכל התארים, באוניברסיטהמכל שנות הלימודים , שנתי-כללי רב עם ממוצע) עבריתבגיליון ציונים מהמידע האישי  .0

 .אנגליתב, ממזכירות הפקולטה גיליון ציונים רשמי .7

 

 :אופן ההגשה

 outgoing@savion.huji.ac.il: לכתובת, אחד PDFכקובץ , ל"בדואאת הבקשות יש להגיש למשרד הבינלאומי 

 

 :חשוב לשים לב

 .תהגשת המועמדו לפני (בטבלה מעלה דרך הקישוריות)התוכניות השונות יש לקרוא בעיון רב את המידע המופיע באתרי  -

ואינם מתנגשים עם מבחנים או חובות אקדמיות אחרות , וכי תאריכי תוכנית הקיץ המבוקשת מתאימים ל טרם הגשת המועמדותלוודא באחריות הסטודנט  -

 .טה העבריתבמסגרת לימודיו באוניברסי

  .לא יובאו בפני וועדת השיפוטליין -הדדעד לתאריך  במלואןבקשות שלא יוגשו  -

 .08-מתחת ללא תידונה בקשות של מועמדים שהציון הממוצע שלהם הוא , ככלל* -

 

 :מידע נוסף

או שחר  liatg@savion.huji.ac.il ,במייל לליאת גבאיאו ; הר צופים, 2קומה , בניין המנהלה, משרד הבינלאומיל, 0:021-0:002, בשעות קבלת קהלניתן לפנות  שאלותב

 .outgoing@savion.huji.ac.il, קסלר

 

 /80/81/7: מועד אחרון להגשת הבקשות

 !בהצלחה

mailto:outgoing@savion.huji.ac.il
mailto:liatg@savion.huji.ac.il
mailto:liatg@savion.huji.ac.il
mailto:outgoing@savion.huji.ac.il

