
 2016ינואר 

 2016ופה באיר להשתתפות בתכנית לחילופי סטודנטיותקול קורא 

 *י נוחות בלבדה, מטעמ*הניסוח בלשון נקב

 תלמידות וחטיבת אדנאוור ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית,  מזמינות קה לפוליטיקה וממשלהמחל

של  +ERASMUSסטודנטים במסגרת לחילופי להשתתף בתכנית  תואר ראשון, שני ושלישיל תלמידיםו

 האיחוד האירופי.

, (רפואי וביטוחנדיבה  מלגת מחייה, ותתכנית ממומנת במלואה )טיסתכנית החילופים הינה 

 באחת מהאוניברסיטאות הבאות:לסמסטר אחד ללימודים בקורסים ו/או מחקר 

מלגות לדוקטורט גמישות יותר מבחינת תאריכי   .2016ימוש בסמסטר סתיו המלגות מיועדות למ

 יישומן.

 תואר שלישי תואר שני תואר ראשון מיקום מוסד

 אוניברסיטת טארטו
University of Tartu 

ארטו, ט
 אסטוניה

שה שתי מלגות לסמסטר אחד )חמי ----------------------
 חודשים(

-האוניברסיטה הפאן
 אירופית 

European -Pan
University 

ברטיסלבה, 
 סלובקיה

 5מלגה אחת ל חודשים( 5שלוש מלגות לסמסטר אחד )
 חודשים.

 אוניברסיטת פיראוס
niversity of U

Piraeus 

אחת מלגה  פיראוס, יוון
 3) לסמסטר אחד

 חודשים(

 3מלגה אחת ל --------------------
 חודשים.

אוניברסיטת קולג' 
 דבלין

niversity College U
Dublin 

 דבלין,
 אירלנד

מלגות  שתי
 4.5)לסמסטר אחד 

 חודשים(
ני מלגה אחת לש
 10סמסטרים )

 חודשים(

-------------------- -------------------- 

 אוניברסיטת רדבאוד
adboud R

University 

נימכן, 
 הולנד

מלגות לסמסטר  3 -------------------
אחד )חמישה 

 חודשים(

מלגות  2
 לחודשיים

מלגות לשבוע  3
 .1קורס קיץשל 

  

 ותשל אב"ג ויהיו פטור ותכסטודנטי תחשבנהסטודנטים במסגרת חילופי  תלמדנהש ותסטודנטי

אם שכר לימוד רגיל לאב"ג בהת תשלמנהיחד עם זאת, מתשלום שכר לימוד באוניברסיטאות בחו"ל. 

 .בחו"ל תלמדנהלכמות נקודות הזכות אותן 

 יתרונות בנסיעה לתכנית ארסמוס:

 לארכיונים באירופהלספריות מצויינותראיונות, למחקר שדה, גישה ל ,. 

 .חוויה אקדמית מפרספקטיבה שונה 

 שיפור אנגלית ורכישת שפה נוספת. 

 .חוויה תרבותית שונה 

 ופיתוח אישי. חוויה אישית מעצימה 
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 .תוספת מרשימה לקורות החיים 

 :לתואר ראשון נאי סף להשתתפות עבור סטודנטיותת

 לפחות עד כה בתואר. 85ממוצע ציונים של  .1

 .אנגלית ברמה גבוהה )קריאה, כתיבה ודיבור( .2

 ן, אלא אם כן יש ברשותלהגיש את מועמדותן ותרשאי ןהאחרונה לתואר אינ בשנתן יותסטודנט .3

 אישור קבלה לתואר מתקדם באב"ג.

  :לתארים מתקדמים סטודנטיות

 .הגשת הבקשה טרםלאשר את השתתפותם עם המנחה  מתבקשות -

ליצור קשר עם  תקדם במחקר במסגרת החילופים, עליהלה מעוניינת יתבמידה והסטודנט -

 האקדמי במוסד המארח.  תיה המארחבאוניברסיטה המארחת שתה תמנחה זמני

לוחות הזמנים לנסיעה גמישים עבור מטרות מחקר, אין חשיבות להגעה בתחילת סמסטר, ו -

 שם התקדמותלתואר שלישי, אין הכרח לקחת קורסים, וניתן לנסוע ל עבור סטודנטיותיותר )

 .(מחקרב

לא כל , שכן לבדוק את תנאי המלגה טרם הגשת המועמדות ותמלגה מתבקשות המקבל ותסטודנטי

 .לימודים לחו"ל מלגה מאפשרת נסיעת

-עד ה hilape@bgu.ac.il את המסמכים הבאים לכתובת המעוניינות להגיש את מועמדותן תשלחנה 

29.2.16 

 אישור לימודים .1

  .ליון ציונים מעודכןיג .2

 .)עד עמוד(מכתב מוטיבציה  .3

 קורות חיים )עד עמוד(. .4

  .ןתמונת פספורט + צילום דרכו .5

 hilape@bgu.ac.ilלשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור קשר עם הילה זהבי: 

 74בבניין  459בחדר  11:00בשעה  19.1יום שלישי מפגש הסבר יתקיים ב
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