1022 אוקטובר

102811029 -  למוסדות באירופה לשנת תשע"טERASMUS + ארסמוס
 מציעה מלגות ללימודים במוסדות מובילים באירופה+ תכנית ארסמוס,במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים
1028-1029  מוסמך ודוקטורט בשנה"ל תשע"ט,לתלמידי בוגר

Country

Name of
Institution

Number of
Places

Language of
Study

Academic Fields
at Partner
Institution

Scholarship

Language
Requirements

850 € per
month + 360 €
travel costs

German/English
B2 - no certificate
required (except:
English Studies,
Business,
Economics,
Statistics – TOEFL
80, IELTS 6)

German/English

Austria

University of
Vienna

5 BA/MA/PhD
students

Please note that
in many fields of
**Wide variety of
study most of
fields
the
courses are
taught in
German

Courses
Taught in
English

Course
catalogue
Vienna

Information
Brochure

Vienna_2017-18

**Theology (Bible Studies), Jewish Studies, Oriental Studies, History (Art History only for research) & Archaeology, German Studies, Political Sciences, International Development, Psychology,
Sociology, philosophy, Business Studies, Law, Biology (restricted), Physics, Mathematics, Communications Sciences (open for MA), Earth Sciences (open for MA)

Country

Name of
Institution

Czech
Republic

Masaryk
University

Finland

Helsinki
University

France

Sciences-Po
Paris

Germany

Free University
of Berlin (FUB)

Academic Fields
at Partner
Institution

Number of
Places

Language of
Study

2 BA/MA/PhD
students

Czech / English

All fields

3 BA/MA
students

Finnish/Swedish
, English

All fields

2 BA/MA

4 BA/MA/PhD
students

Scholarship

800 € per
month + 360 €
travel costs

850 € per
month + 530 €
travel costs

French/English

Humanities, Social
Sciences

850 € per
month + 530 €
travel costs

German/
English

All fields

800 € per
month + 360€
travel costs

Language
Requirements

Courses
Taught in
English

Information
Brochure

Course
catalogue
Masaryk

Masaryk_2017-18

Course
catalogue
Helsinki

Helsinki_2017-18

English B2

Course
catalogue
Sciences-Po
Paris

Sciences-Po Paris
2017-18

English B2

Course
catalogue Free

Czech / English B1

English B2 for all
levels

FUB_2017-18

Country

Germany

Name of
Institution
FriedrichAlexanderUniversity,
ErlangenNuremberg

Germany

University of
Gottingen

Germany

University of
Heidelberg

Germany

University of
Konstanz

Number of
Places
2 BA/MA Humanities
1 BA/MA
Social Sciences
students

Language of
Study

German/
English

4 BA/MA
students

German/
English

8 BA/MA/PhD

German/
English

2 BA/MA/PhD
students

German/
English

Academic Fields
at Partner
Institution

Humanities & Social
Sciences

Scholarship

800 € per
month + 360 €
travel costs

Language
Requirements

German/
English B2

Courses
Taught in
English

Information
Brochure

Course
catalogue FAU

FAU_2017-18

All fields

800 € per
month + 530 €
travel costs

Studies in English:
English - B2 /
German -B1
recommended,
German studies German B2

Course
catalogue
Gottingen

Gottingen_17-18

All fields

800 € per
month + 360 €
travel costs

German B1,
English B2

Course
catalogue
Heidelberg

Heidelberg_2017-18

All fields

800 € per
month + 360 €
travel costs

Course
catalogue
Konstanz

Konstanz_2017-18

German/
English B2

Country

Name of
Institution

Germany

Leipzig
University

Germany

Ludwig
Maximilian
University of
Munich (LMU)

Germany

Phillips University of
Marburg

Germany

Technical
University of
Munich

Number of
Places

1 BA/MA
students

4 BA/MA/PhD
students

4 BA/MA
students

4 BA/MA
students

Language of
Study

Academic Fields
at Partner
Institution

Scholarship

Language
Requirements

All fields

800 € per
month + 360 €
travel costs

All fields

800 € per
month + 360 €
travel costs

German B2,
English B2

German/English

All fields

800 € per
month + 530 €
travel costs

German/
English

Science,
Agriculture,
Business
Administration,
Political science

800 € per
month + 360 €
travel costs

German/
English

German/English

English B2

Courses
Taught in
English

Course
catalogue
Leipzig

Information
Brochure

Leipzig_2017-18

Course
catalogue LMU

LMU_2017-18

English min. B1,
recommended B2

Course
catalogue
Marburg

Marburg_2017-18

German and/or
English - B1,
Chemistry,
Management,
Governance, Life
& Food science B2 English

Course
catalogue TUM

TUM_2017-18

Country

Hungary

Name of
Institution

Central
European
University

Ireland

University
College Dublin

Luxembourg

University of
Luxembourg

Number of
Places

1 MA student

3 BA/MA/PhD
student

3 BA students

Language of
Study

English

English

English/
German/
French

Academic Fields
at Partner
Institution

Scholarship

Philosophy and
ethics,
Social sciences,
Humanities,
Environmental
Sciences

750 € per
month + 360 €
travel costs

Arts and
Humanities, Social
Sciences,

850 € per
month + 820 €
travel costs

All BA programs,
except Life Sciences

800 € per
month + 530 €
travel costs

Language
Requirements

English C1-C2

IELTS: 6.5
TOEFL: 90

See website for
further standards

B2 in the
language(s) of
instruction of the
courses chosen

Courses
Taught in
English

Information
Brochure

Course
catalogue CEU

CEU_2017-18

Course
catalogue
UCD

UCD_2017-18

Course
catalogue
Luxembourg

Luxembourg_201718

Country

Name of
Institution

Lithuania

Vilnius
University

Netherlands

Radboud
University
Nijmegen

Poland

Jagiellonian
University in
Krakow

Number of
Places

Language of
Study

Academic Fields
at Partner
Institution

Scholarship

Language
Requirements

750 € per
month + 360 €
travel costs

English B1

Courses
Taught in
English

Course
catalogue
Vilnius

Vilnius_2017-18

Radboud_2017-18

1 BA/MA

English

Humanities,
Social Sciences

2 BA/MA/PhD

English/
Dutch

All fields

850 € per
month + 530 €
travel costs

English B2/
Dutch C1

Course
catalogue
Radboud

All fields

750 € per
month + 360 €
travel costs

English B1
Polish B2

Course
catalogue
Krakow

No. of places
Will be
determined
later on

English/Polish

Information
Brochure

Jagiellonian_201718

Country

Poland

Spain

Spain

Spain

Name of
Institution

Number of
Places

Warsaw
University of
Life SciencesSGGW

2 BA/MA/PhD
students

University
Complutense
Madrid

University of
Valencia

Granada
University

2 BA/MA/PhD
students

1 BA student

No. of places
Will be
determined
later on

Language of
Study

English/Polish

Spanish /English

Spanish/English

Spanish/English

Academic Fields
at Partner
Institution

Scholarship

Language
Requirements

All fields except
Humanities

750 € per
month + 360 €
travel costs

English B2

All fields

800 € per
month + 530 €
travel costs

Spanish B1;
English B2 (some
courses require
C1)

All fields

800 € per
month + 530 €
travel costs

All fields

800 € per
month + 530 €
travel costs

Courses
Taught in
English

Information
Brochure

Course
catalogue
SGGW

SGGW Information
page

Course
catalogue
Complutense

UCM_2017-18

English B1 (no
certificate
required)

Course
catalogue
Valencia

Valencia_2017-18

Spanish B1

Course
catalogue
Granada

Granada_2017-18

תנאי הגשה
-

סטודנט לתואר בוגר שנה ב' או שנה ג' (לצורך השלמת תואר בוגר ובתנאי שיוותרו לו מינימום  01נ"זים בשנה"ל תשע"ט)

-

סטודנט שנה ג' לבוגר המתעתד להתחיל לימודי מוסמך בתשע"ט  -בכפוף לאישור החוג מראש.

-

סטודנט לתואר מוסמך  -בכפוף לאישור החוג מראש .

-

דוקטורנטים בשלבים השונים.

-

ממוצע ציונים כללי  01 -ומעלה.

דרישות אקדמיות
-

סטודנטים שיתקבלו לתכנית לחילופי סטודנטים יידרשו לקבל אישור אקדמי לקורסים אשר בכוונתם ללמוד בחו"ל ,טרם יציאתם ללימודים שם
מהמזכירות לענייני הוראה1רכז חילופין בפקולטת האם.

-

סטודנט לתואר בוגר נדרש ללמוד במוסד המארח קורסים השווים ל  01 -נ"זים במינימום ועד  01נז"ם (במדעים העיוניים) ו ( 02במדעים הניסויים)
במקסימום ,בהם ניתן להכיר בגיליון הציונים כלימודים מחו"ל.

-

סטודנט לתואר מוסמך  -נדרש ללמוד  01נ"זים במקסימום ,בכפוף לאישור מנחה/יועץ על תרומת היציאה לחילופין ללימודים/מחקר.

-

הלימודים בתקופת החילופין לא ייחשבו כלימודים לתואר באוניברסיטה המארחת.

-

סטודנטים שיתקבלו לתכנית במוסדות בהם שפת ההוראה היא אנגלית ,יתכן ויידרשו לעמוד בציון סף של מבחן  .TOEFL/IELTSיש לבדוק בעיון דרישות
שפה בכל מוסד.

-

במוסדות בהן שפת ההוראה אינה אנגלית ,ידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי מוקדם לקבלה לתכנית (יש לצרף טופס אישור ידיעת שפה כפי
שמפורט בהנחיות ההגשה).
מלגות:

-

המלגה כוללת פטור משכר לימוד במוסד המארח ומלגה חודשית בהתאם למופיע בטבלה (משך קבלת המלגה בפועל נקבע ע"י המוסד המארח).

-

הסטודנט יהיה רשום מראש באוניברסיטה העברית ויחויב בשכר לימוד ,בהתאם לכללים.
הוראות הגשה:

-

יש לקרוא בעיון רב את המידע המופיע באתרי האוניברסיטאות השונות (דרך הקישוריות בטבלה מעלה) לפני הגשת המועמדות.

-

יש לבחון היטב את כל השיקולים (לימודים/משפחה/תעסוקה/תקציב/בריאות וכו') של יציאה ללימודים בחו"ל לפני החלטתכם להגיש מועמדות.

הגשת מועמדות לתכנית היא מקוונת דרך אתר המלגות בקישור הבאhttp://student-exchange.huji.ac.il :
יש למלא את הפרטים הנדרשים באתר ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 .0קורות חיים (באנגלית).
 .0גיליונות ציונים בעברית ובאנגלית :עברית (עם ממוצע ,מכל שנות הלימודים באוניברסיטה ,בכל התארים מהמידע האישי באינטרנט) ,ואנגלית -
גיליון ציונים רשמי ממזכירות הפקולטה.
 .3מכתב מוטיבציה נפרד לכל מוסד מבוקש (באנגלית) :יש לתאר במכתב את הסיבות לבחירת המוסד/ות שבהן את/ה מתעניין/ת ללמוד ,תוך
התייחסות לקשר בין תכניות הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין לימודיך האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים ,לקורסים שציינת בטופס הבקשה
האלקטרוני באתר המלגות ,לימודי שפה /רב תרבותיות.
 .4מכתב המלצה (אחד לפחות) :באנגלית ממרצה באוניברסיטה מופנה ל "To Whom It May Concern" :ע"י הממליצים ישירות לפי המנגנון המתואר
באתר.
 .2אישור על ידיעת שפות :מי שמגיש מועמדות למוסדות בהן שפת ההוראה אינה אנגלית צריך לפנות ליחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח בכתובת:
 language.center@mail.huji.ac.ilולהחתים טופס אישור שפה זרה (מצ"ב מטה) ,בהתאם לשפה הנדרשת באותו מוסד.

שיפוט
לאחר סגירת הקול קורא ,הבקשות תועברנה לועדת שיפוט פקולטאית/אוניברסיטאית להערכה ושיפוט.
עמידה בתנאים המפורסמים להגשת מועמדות אין פירושה קבלה אוטומטית לתכנית-חילופים.
קבלה
תוצאות השיפוט תימסרנה למגישים בתום תהליך השיפוט ,עד חודש פברואר לכל המאוחר.
הזוכים מתבקשים להודיע למשרד הבינלאומי על אישור יציאה לחילופי סטודנטים תוך  2ימים מיום קבלת הודעת הזכייה.
ביטול
סטודנטים שאישרו את יציאתם לחילופי סטודנטים רשאים לבטל את השתתפותם עד  04מיום הודעתם.
ביטול מעבר ל  04ימים יחויב בדמי טיפול וניהול על סך  211ש"ח.
מידע נוסף
ניתן לפנות לליאת גבאי ,המשרד הבינלאומי ,בימים א' -ה' ,בין השעות  01:11-00:11במשרד ,בניין המנהלה ,קומה  ,0חדר  400הר הצופים
או בדוא"לOutgoing@savion.huji.ac.il :
לשאלות טכניות לגבי הרישום המקוון ,ניתן לפנות ,דוא"לhelpdesk@ekmd.huji.ac.il :

00.21.1022 , יום חמישי:מועד אחרון להגשת הבקשות
). בקשות שלא יוגשו במלואן לא יובאו לוועדת שיפוט:(לתשומת ליבכם

Certification of Language Proficiency
To whom it may concern,

I, the undersigned, Prof./Dr. __________________________, hereby confirm that Mr./Ms.______________________________

 Is sufficiently proficient in the reading, writing and speaking of German to profitably pursue studies at a German or German-speaking Swiss University
 Is sufficiently proficient in the reading, writing and speaking of French to profitably pursue studies at a French or French-speaking Swiss University.
 Is sufficiently proficient in the reading, writing and speaking of Spanish to profitably pursue studies at a Spanish or Spanish-speaking University.
 Is sufficiently proficient in the reading, writing and speaking of Italian to profitably pursue studies at an Italian or Italian speaking University.

Date: ____________________

Signature: _________________________
Name: ___________________________
Faculty: ___________________________

Dept: _____________________________

