7106 נובמבר

 מלגות לימודים למוסדות באירופהERASMUS + ארסמוס
71028710/ - לשנת תשע"ח
 מציעה מלגות ללימודים במוסדות מובילים באירופה+ תכנית ארסמוס
 מוסמך ודוקטורט, לתלמידי בוגר,במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים
7102-710/ בשנה"ל תשע"ח
Name of
University

Number of
Scholarships

University of
Vienna
)Austria)

10 BA/MA/PhD
students x 4
months

Masaryk
University
(Czech Republic)

5 BA/MA/PhD
students x 5
months

Univerzita
Palackého v
olomouci
(Czech Republic)

Aarhus
University
(Denmark)

1

2 PhD students x
4 months Humanities
6 PhD students x
5 months - Earth
Sciences

4 BA/MA/Phd
students x 6
months

Language
Proficiency
German/English
(B2 - no
certificate
required, except
English and
American Studies,
Business,
Economics and
Statistics – TOEFL
80, IELTS 6)
English B2 for all
levels

English B2

Academic Fields

Humanities 1
Social Sciences2
Nature Sciences3

All fields

Humanities
Earth Sciences

TOEFL 83
IELTS 6.5
CEFR C1

All fields

History, Archeology, Theology, Jewish Studies, German Studies;

2 Political Sciences, Psychology, Sociology, International Development;
3 Earth Sciences, Physics, Mathematics; Law; Business Studies

Comments

850 € per
month + 360
€ travel costs

800 € per
month + 360
€ travel costs

800 € per
month + 360
€ travel costs

850 € per
month + 530
€ travel costs

Name of
University
University of
Copenhagen
(Denmark)

Number of
Scholarships

2 MA students x
5 months

Helsinki
University
)Finland)

3 BA students x
5 months;
1 MA students x
5 months

Free University
of Berlin (FUB)
(Germany)

6 BA/MA/PhD
students x 6
months

FriedrichAlexanderUniversity,
ErlangenNuremberg
(Germany)

5 BA/MA
students x 6
months

University of
Gottingen
(Germany)

1 BA student x 5
months;
3 MA students x
3 months;
1 Phd student x
2.75 months;

University of
Heidelberg
(Germany)

7 BA/MA/Phd x5
months
(Priority to
advanced
students)

Language
Proficiency
English B1
(no certificate
required, except
selected
programs - TOEFL
80, IELTS 6)
English B2 for all
levels

German/
English B2

German /English
B2 for both levels

German/
English B2

German B2,
English B1

Academic Fields

All fields

All fields

All fields

Humanities &
Social Sciences

Theology
Medicine
Romance studies
English
Literature
History
Agricultural
science

Humanities &
Social Sciences

Comments

850 € per
month + 530
€ travel costs

850 € per
month + 530
€
travel costs
800 € per
month +
€ 0011
travel costs

800 € per
month + 360
€ travel costs

800 € per
month + 530
€ travel costs

800 € per
month + 360
€ travel costs

Name of
University

Number of
Scholarships

Language
Proficiency

University of
Konstanz
)Germany(

2 BA/MA/PhD
students x 5-6
months

German/
English B1

Leipzig
University
(Germany)

2 BA/MA
students x 5
months

German/
English B2

LudwigMaximiliansUniversitat
Munchen
(LMU),
(Germany)

Technical
University of
Munich
)Germany(

3 BA/MA/PhD
students x 5.5
months

German B1,
English - limited
Courses

Academic Fields
Informatics
Physics
Chemistry
Biology
Psychology
Philosophy
History
Sociology
Sport Sciences
Literature
Linguistics
Law
Economics

All fields

All fields

Comments

800 € per
month + 360
€ travel costs

800 € per
month + 360
€ travel costs

800 € per
month + 360
€ travel costs

5 BA/MA
students x 5
months

German B1,
English B2

Science

Sapienza Universita Di
Roma
)Italy(

1 MA student x 5
months

Italian/
English B1-B2

850 € per
All fields of study month + 360
€ travel costs

University of
Pisa
(Italy)

4 BA/MA/PhD
students x 6
months

Italian A2/
English B1

All fields

650 € per
month + 360
€ travel costs

850 € per
month + 360
€ travel costs

Name of
University

Trento
University
(Italy)

TCD - The
University of
Dublin
(Ireland)

University of
Luxembourg
(Luxembourg)

Jagiellonian
University in
Krakow
(Poland)

University of
Iasi
(Romania)

University
Complutense
Madrid
(Spain)

Number of
Scholarships
1 BA student x 5
months must be
from Italian
studies (BA
courses in Italian
only); 2 MA
students x 5
months

Language
Proficiency

Italian A2 (for
classes in Italian);
English B2

Academic Fields

All fields

Computer Sciences
4 BA students x
5 months;

3 BA students x
5 months;

2 BA/MA/PhD
students x 5
months

4 BA/MA

EnglishMiddle Eastern
Studies

English/
German/
French
B2

English/Polish B2

students x 5
months,

English
/French/
Romanian B1

3 BA/MA/PhD
students x 5
months

Spanish B2;
English B2 (some
courses require
C1)

All academic BA
programs, except
Life Sciences;

All fields

All fields

Social Sciences &
Humanities

Comments

850 € per
month +
360 €
travel
costs

850 € per
month +
820 €
travel
costs
800 € per
month +
530 €
travel
costs
750 € per
month +
360 €
travel
costs

750 € per
month +
275 €
travel
costs

800 € per
month +
530 €
travel
costs

Comments
800 € per
month +
530 €
travel
costs

850 € per
month +
530 €
travel
costs
800 € per
month +
275 €
travel
costs

Academic Fields

All fields

Brain, Cognition
Studies,
Biomedical
Sciences,
Humanities

All fields

Language
Proficiency

Spanish/ English
B1 (no certificate
)required

English B2
Dutch C1

English B1
TOEFL 79
IELTS 6,5

Number of
Scholarships

2 BA/MA/PhD x
5 months

2 BA/MA/PhD x
5 months

3 BA/PhD
students x 5
months

Name of
University
University of
Valencia
)(Spain

Radboud
University
Nijmegen
( The
)Netherlands
Middle East
Technical
University
)(Turkey

* יש לבדוק באתר של כל מוסד האם יש צורך גם במבחן .TOEFL
מי רשאי להגיש מועמדות למלגה?
 סטודנטים שנה ב' לתואר בוגר בתשע"ז או שנה ג' ונותרו להם מעל  01נ"זים לסגירת התואר. סטודנטים שנה א' לתואר מוסמך בתשע"ז או שנה ב' ,הכותבים תזה. -דוקטורנטים בשלבים השונים ,בצירוף מכתב המלצה מהמנחה.

לתשומת לבכם:
 יש לקרוא בעיון רב את המידע המופיע באתרי האוניברסיטאות השונות (דרך הקישוריות בטבלה
מעלה) לפני הגשת המועמדות.
 המלגה כוללת פטור משכר לימוד במוסד המארח ומלגה חודשית בהתאם למופיע בטבלה.
הסטודנט יהיה רשום מראש באוניברסיטה העברית ויחויב בשכר לימוד ,בהתאם לכללים.
 הסטודנטים שיתקבלו לתכנית במוסדות הדוברות אנגלית ,יתכן ויידרשו לעמוד בציון סף של
מבחן .TOEFL/IELTS
 ידיעת השפה הגרמנית/הצרפתית /הספרדית (בהתאם למוסדות) היא תנאי מוקדם לקבלת
המלגות ,באוניברסיטאות שאינן דוברות אנגלית.


סטודנטים שיתקבלו לתכנית לחילופי סטודנטים יידרשו לקבל אישור אקדמי לקורסים אשר
בכוונתם ללמוד בחו"ל ,טרם יציאתם ללימודים שם.



ישנה דרישה של מינימום  01נ"זים ומקסימום  01נ"זים (בעיוניים) ו  02נ"זים (בניסויים),
בהם ניתן להכיר בלימודים מחו"ל.



לימודים אלו לא ייחשבו כלימודים לתואר באוניברסיטה המארחת.



נא לבחון היטב את כל השיקולים של יציאה ללימודים בחו"ל לסמסטר או לשנה לפני החלטתכם
להגיש מועמדות.



סטודנט אשר יתקבל לתכנית חילופי סטודנטים ויבטל את השתתפותו בה לאחר  01יום מיום
קבלת ההודעה ,יחויב בדמי טיפול וניהול על סך  011ש"ח.

הגשת מועמדות לתכנית היא מקוונת דרך אתר המלגות בקישור הבא:
http://student-exchange.huji.ac.il
יש למלא את הפרטים הנדרשים באתר ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

-

קורות חיים (באנגלית).

-

גיליונות ציונים :עברית (עם ממוצע ,מכל שנות הלימודים באוניברסיטה ,בכל התארים מהמידע
האישי באינטרנט) ,ואנגלית  -גיליון ציונים רשמי ממזכירות הפקולטה.
ככלל ,לא תידונה בקשות של מועמדים שהציון הממוצע שלהם הוא מתחת ל.01-

-

מכתב מוטיבציה נפרד לכל מוסד מבוקש (באנגלית) :נא תאר/י בקצרה את תכניתך לגבי
הלימודים באותו מוסד (אין צורך לפרט קורסים ספציפיים) .נמק/י את הסיבות לבחירתך ללמוד שם
(יש להתייחס ,בין היתר ,לקשר בין תכניות הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין לימודיך
האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים).

-

מכתב המלצה (אחד לפחות) באנגלית ממרצה באוניברסיטה מופנה ל:
" "To Whom It May Concernע"י הממליצים ישירות לפי המנגנון המתואר באתר.

-

אישור על ידיעת שפות  -כל מי שמגיש מועמדות לאוניברסיטאות בהן שפת ההוראה אינה
אנגלית ,יש להמציא טופס אישור שפה זרה (מצ"ב מטה) ולהחתים את מורי השפה הבאים
(הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה):
אישור השפה הגרמנית  -ד"ר דפנה מאך -

Dafna.Mach@mail.huji.ac.il

(ניתן להביא גם אישור ממכון גתה).
אישור השפה הצרפתית  -ד"ר יונה-הנהרט-מרמור -
yona.hanhart- marmor@mail.huji.ac.il
אישור השפה הספרדית – מריה קפילושניק רחמיאל mcapelusnik@gmail.com -
אישור השפה האיטלקית :ג'ורג'יו פוביני -

Giorgio.Fubini@mail.huji.ac.il

לשאלות טכניות לגבי הרישום המקוון ,ניתן לפנות ל _helpdesk@ekmd.huji.ac.il
לשאלות נוספות ניתן לפנות לליאת גבאי ,המשרד הבינלאומי ,בימים א  -ה ,בין השעות 01:11-
 00:11במשרד ,בניין המנהלה ,קומה  ,0חדר  400הר הצופים או בדוא"לliatg@savion.huji.ac.il :

מועד אחרון להגשת הבקשות :יום חמישי00.07.7106 ,
(בקשות שלא יוגשו במלואן עד תאריך זה לא יובאו לוועדת שיפוט)

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: _____________________________

