
 

 

 
 

 ל"בית הספר לתלמידי חו
INTERNATIONAL SCHOOL 

____________________________________________________________________ 

1 
 

421//140// 
 ?חילופי סטודנטיםבתוכנית ל "בחור או שנה ללמוד סמסט מעוניין

 
 ל "מודים  בחויללנבחרים הזדמנות חד פעמית לסטודנטים מצטיינים 
 .כולל מלגת מחייה

 

סטודנטים מעודדת ומקדמת את נושא הבינלאומיות אוניברסיטת חיפה 
 ל "בחו לקחת חלק בתוכנית חילופי סטודנטים וללמוד 

 
ור עידוד תוכנית חילופי סטודנטים עבמלגות  תרמו לאוניברסיטת חיפהקוס ויינשטיין רמים קרול ומרהתו

את הזדמנות עבור סטודנטים מכלל חוגי הלימוד באוניברסיטה להגיש  התוכנית פותחת .באוניברסיטת חיפה

 . מקצועי והחברתיה ,אישיהסטודנטים הנבחרים יזכו בחוויה בלתי נשכחת אשר תתרום להם בפן ה. םמועמדות

 .באוניברסיטת חיפה ,ושני מיועדת לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון תוכניתה

המחייה בהתאם  לכיסוי חלק מהוצאות, דולר כל אחת 6,500 ל כ 000,/ ין כב תומלג

 נהתוענק ,הממוצעות באוניברסיטה המארחתהמחייה עלויות ל

 !!!(40/2-40/5) ה"שעלשנת הלימודים ת לתוכנית לסטודנטים הנבחרים

 :היקף התוכנית
לא תהא אפשרות להאריך תקופת השהייה מעבר לשנה . או שנת לימודים אחת (ברוב המקרים)סמסטר 

 . על הסטודנט לסיים את לימודיו באוניברסיטת חיפה. אחת
 

 : אישורים
הסטודנט .ומד הסטודנטאישור הלימודים במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים כפופה לאישור ראשי החוגים בהם ל

 .דנט מן המניין באוניברסיטת חיפהיהיה רשום כסטו
 
 

 : תוכנית לימודים
על מנת לוודא שהקורסים שהסטודנט  מחוגי הלימוד B.A/ M.A ציקבלה לתכנית דורשת אישור של יוע

סיטת ילמד באוניברסיטה המארחת ייחשבו  ויוכרו כחלק מתכנית הלימודים אותה לומד הסטודנט באוניבר
  .חיפה

 
 : סף דרישות

 ומעלה 08ממוצע ציונים של בעלי  סטודנטים מן המניין שהחלו את לימודיהם באוניברסיטת חיפה 
 .שני ארולתסטודנטים ו

המאפשרים לימודים  2רמת פטור במבחן הפסיכומטרי או סיום קורס אנגלית מתקדמים  •
 .באנגלית ברמה אקדמית

 .ש טובים ופתיחות ליצירת קשריםיחסי אנו, אחריות, מודעות  חברתית •
 .נכונות לייצג את ישראל ואת האוניברסיטה •
אישור הלימודים במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים כפופה לאישור ראשי החוגים  -אישור החוג  •

 . בהם לומד הסטודנט
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 :ועדת קבלה 

עדת הקבלה ל ו"ר לתלמידי חוטים וראש בית הספדיקן הסטודנ, חנן אלכסנדר' בראש ועדת הקבלה יעמוד פרופ
 !הראיון יתקיים באנגלית. לראיון אישיהמתאימים תזמן את המועמדים 

סטודנטים שנענו . שלהםתשלח הודעה לחוגי הלימוד לאלו שהתקבלו .  ת הועדה תשלחנה למועמדיםוהחלט
 . יקבלו הנחיות לגבי המשך תהליך הרישום, בחיוב

 
בהתאמת סייע לסטודנט ת , ל"לתלמידי חו לופי סטודנטים בבית הספרמרכזת התוכנית לחי, לילך ברקת' הגב

עד לנסיעתו  ימוהיה בקשר עתל ו"קשר אותו עם נציג האוניברסיטה בחות, עבורו תאופטימאליתוכנית לימודים 
 .ל"ובזמן שהייתו בחו

המועמדות  מומלץ לבדוק את תוכנית הלימודים באוניברסיטאות בהן הסטודנט מעוניין ללמוד לפני הגשת
  .סטודנט מתבקש שלא לפנות באופן עצמאי לאוניברסיטאות. לתוכנית

 
 

להתקבל וחייב לעמוד גם בתנאים של האוניברסיטה המארחת  ת הקבלהסטודנט שעבר את וועד
 :אליה
 .על פי דרישת האוניברסיטה ובציון המינימאלי הנדרש  IELTSאו   TOEFLידע באנגלית כגון מבחן •
גיש את הטפסים להו  student applicationי ההרשמה במערכת הממוחשבתאת טפס יש למלא •

 .חילופי סטודנטים רכזת תוכניתל... תצהיר חשבון בנק, חיסונים, טופס בריאות: המתבקשים כגון
הסטודנט לקורסים אליהם  בחוגי הלימוד  M.A /B.A צימיוע" הסכם למידה"בכתב על גבי טופס אישור  •

 . ירשם
 .ל לקורסים שבחרת ואושרו"רכת הממוחשבת של האוניברסיטה בחויש להירשם במע •

 
מרכזת תוכנית חילופי  , ללילךלמלא טופס הרשמה ולצרף את כל המסמכים המפורטים ניתן  םלמעונייני

לפניות ושאלות ניתן לפנות  .haifa.ac.illbareket@univ : למייל   או 232חדר  2בבית הסטודנט קומה סטודנטים
 . 51/1/2/תאריך ה  ההרשמה תסתיים ב.  (8820פנימי )  80-0208820 בטלפון   גם
 
 
 

 :הוצאות במהלך התוכנית
 נלווים לאוניברסיטת חיפהותשלומים  הסטודנט ישלם שכר לימוד .  

 שכר /מענות, ביטוח בריאות ,הוצאות טיסה, ל לאוניברסיטת חיפה"שכ: הוצאות שצריך לקחת בחשבון
 .(חלקן ימומנו באמצעות המלגה) וכסף לבזבוזים, ויזה, הוצאות מחייה, ציוד עזר לימודי, דירה

 ל "בחו על הסטודנט לדאוג לביטוח בריאות. הסטודנט יחויב בביטוח בריאות כמקובל באוניברסיטת האם
 .עד הגעתו לאוניברסיטה המארחת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lbareket@univ.haifa.ac.il
mailto:lbareket@univ.haifa.ac.il
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 :סכם חילופי סטודנטים עימןהיש שות אוניברסיטא

Country University 
Germany Eberhard Karls University Tuebingen 

http://www.uni-tuebingen.de 

 

Germany University of Bremen 
http://www.uni-bremen.de/en.html 
 

Germany Duisburg-Essen University 
http://www.uni-duisburg-essen.de/soziologie 

 

Germany The Johannes Gutenberg University of 

Mainz 
mainz.de/-http://www.uni 

Holland Utrecht University  
http://www.ruu.nl 

 

Poland  University of Warsaw 
http://www.uw.edu.pl/en/ 

 
USA University of Texas at Austin 

 http://www.utexas.edu 

 

USA University of Richmond 
http://international.richmond.edu 
 

USA Kent State University 
www.kent.edu/global 

 

USA University of North Texas  
http://www.unt.edu/ 

USA  Florida Atlantic University 
http://www.fau.edu/ 

USA 

 

 

University of Maryland 
http://www.umd.edu/ 

Korea Inje University 
http://www.inje.ac.kr/english/ 

India Institute of Management Technology 

Ghaziabad (IMT) 
http://www.imt.edu/ 

Canda University of Calgary  
http://www.ucalgary.ca/ 

http://ra.haifa.ac.il/pass_agr_new.asp?country=Germany&namef=All&region=All
http://www.uni-tuebingen.de/
http://www.uni-tuebingen.de/
http://ra.haifa.ac.il/pass_agr_new.asp?country=Germany&namef=All&region=All
http://www.uni-bremen.de/
http://www.uni-bremen.de/en.html
http://ra.haifa.ac.il/pass_agr_new.asp?country=Germany&namef=All&region=All
http://ra.haifa.ac.il/FileAa/Duisburg-Essen%20University.pdf
http://www.uni-duisburg-essen.de/soziologie
http://ra.haifa.ac.il/pass_agr_new.asp?country=Germany&namef=All&region=All
http://www.uni-mainz.de/
http://www.uni-mainz.de/
http://www.uni-mainz.de/
http://www.ruu.nl/
http://www.uw.edu.pl/en/
http://www.utexas.edu/
http://www.utexas.edu/
http://international.richmond.edu/
http://www.kent.edu/global
http://www.unt.edu/
http://www.fau.edu/
http://www.umd.edu/
http://www.inje.ac.kr/english/
http://www.imt.edu/
http://www.ucalgary.ca/
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 :איגוד של אוניברסיטאות לחילופי סטודנטים לתחומי לימוד מסוימים

 

Country University 
Inha University – קוריאה  

http://www.uri.edu/gu8/members/inha.html 

Xiamen University סין  

http://admissions.xmu.edu.cn/website.aspx?website_id=77&langua

ge=en  

University of Hull- אגליה  

www.hull.ac.uk/  

University of Le Havre צרפת  

http://www.univ-lehavre.fr/ulh_services/-International,184-.html  

RMIT University, אוסטרליה 

http://www.rmit.edu.au/about  

University of Rhode Island, ארה"ב 

http://www.uri.edu/home/about/index.html  

University of Haifa 

GU8  

Global 

University 8 

consortium 
 http://gu8.inha.ac.kr 

 
, מנהל עסקים

, לוגיסטיקה
, ימיות תציוויליזציו

טכנולוגיות 
מתקדמות ושרותי 

 אנוש

 Asia 
Chung-Ang University 

Ewha Womans University 

SCMS Business School (Kochi, India) 

 Australia 
Deakin University 

 Europe 
University of Borås 

University of Duisburg-Essen 

ESEO Institute Of Science & Technology, France 

Jönköping University 

University of Jyväskylä 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

University of Leipzig 

University of Liechtenstein 

Poznań University of Economics 

University of Twente 

Wroclaw University of Economics 

University of Zurich 

University of Minho 

 North America 
Higher Technological Institute of Poza Rica 

 South America 

 University of the Andes 

IS:LINK  

 
http://www.is-

link.org/pages/vie

w/25-welcome-

to-is-link  

 
לסטודנטים 

ממערכות מידע 
 בלבד

 
 
 
 

http://admissions.xmu.edu.cn/website.aspx?website_id=77&language=en
http://admissions.xmu.edu.cn/website.aspx?website_id=77&language=en
http://www.hull.ac.uk/
http://www.uri.edu/gu8/members/lehavre.html
http://www.univ-lehavre.fr/ulh_services/-International,184-.html
http://www.rmit.edu.au/about
http://www.uri.edu/home/about/index.html
http://www.uri.edu/gu8/members/haifa.html
http://gu8.inha.ac.kr/
http://www.is-link.org/pages/133-chung-ang-university
http://www.is-link.org/pages/149-ewha-womans-university
http://www.is-link.org/pages/78-scms-school-of-communication-and-management-studies
http://www.is-link.org/pages/104-deakin-university
http://www.is-link.org/pages/42-university-of-boras
http://www.is-link.org/pages/44-university-of-duisburg-essen
http://www.is-link.org/pages/176-eseo-institute-of-science-technology-france
http://www.is-link.org/pages/168-jonkoping-university
http://www.is-link.org/pages/166-university-of-jyvaskyla
http://www.is-link.org/pages/33-university-of-klagenfurt
http://www.is-link.org/pages/93-university-of-leipzig
http://www.is-link.org/pages/84-university-of-liechtenstein
http://www.is-link.org/pages/36-poznan-university-of-economics
http://www.is-link.org/pages/137-university-of-twente
http://www.is-link.org/pages/97-wroclaw-university-of-economics
http://www.is-link.org/pages/94-university-of-zurich
http://www.is-link.org/pages/180-university-of-minho
http://www.is-link.org/pages/163-higher-technological-institute-of-poza-rica
http://www.is-link.org/pages/145-university-of-the-andes
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 לסטודנטים מהחוג ללימודי אסיה בלבד                        לסטודנטים מהפקולטה למשפטים בלבד
 
 

Country University 
USA UCLA School of Law 

http://www.law.ucla.edu/llm 

Switzerland University of St. Gallen 
http://www.unisg.ch 

 
USA  University of Connecticut  

http://www.uconn.edu/index.ph
p 

Germany Bucerius Law School 
lmschool.de/visiting_students.ht 

USA  

 
University of Miami 

School of Law 
http://www.law.miami.edu/abo
ut_us/index.php 

 
Sweden Stockholm University 

http://www.juridicum.su.se/jurweb/utb

ildning/exchange_courses12_13.asp?la

ng=eng 

Czech Republic West Bohemian 

University in Pilsen   
http://www.zcu.cz/en/ 

Holland Utrecht University  
http://www.ruu.nl 

 
 

Italy 

 

 

Monash University  
http://www.monash.edu.au/ 
 

Melbourne, Australia 

 USA  Case Western Reserve 

University 
http://www.case.edu/ 

 
 
 

  מוגבלהיינו מספר המקומות לכל אוניברסיטה. 

   גם  יטאות ותלויההאוניברס להסכמות משותפות ביןהינה בהתאם הקבלה לתוכנית חילופי סטודנטים

 . ובאפשרותה לקבל סטודנטים לסמסטר מסוים בתנאי הסף של האוניברסיטה המארחת

 
Country University 

 
China Shanghai Normal 

University 
http://www.shtu.edu.cn/

en 

 

 
Japan  Doshisha 

University 
 
http://www.doshisha.ac.

jp/english/ 
 

 

Japan Akita University  
 
http://www.akita-

u.ac.jp/english/ 

 
Japan  Waseda University 

 
http://www.waseda.jp/top/

index-e.html 
China  Xiamen University 

http://www.xmu.edu.cn 

 

 
China Chengdu 

University 
www.cdu.edu.cn/cdueng 
 

 
Country University 

 
China Shanghai Normal 

University 
http://www.shtu.edu.cn/

en 

 

 
Japan 

Kyoto 
Doshisha 

University 

https://mail.law.ucla.edu/owa/redir.aspx?C=0351c160d6f644d1ba015f74ac415aa0&URL=http%3a%2f%2fwww.law.ucla.edu%2fllm
http://ra.haifa.ac.il/pass_agr_new.asp?country=Switzerland&namef=All&region=All
http://www.unisg.ch/
http://www.unisg.ch/
http://www.unisg.ch/
http://www.uconn.edu/index.php
http://www.uconn.edu/index.php
http://ra.haifa.ac.il/pass_agr_new.asp?country=Germany&namef=All&region=All
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/exchange_courses12_13.asp?lang=eng
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/exchange_courses12_13.asp?lang=eng
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/exchange_courses12_13.asp?lang=eng
http://www.zcu.cz/en/
http://www.ruu.nl/
http://www.monash.edu.au/
http://www.case.edu/
http://ra.haifa.ac.il/FileAa/Shanghai%20Normal%20University%20Agreement.pdf
http://ra.haifa.ac.il/FileAa/Shanghai%20Normal%20University%20Agreement.pdf
http://www.shtu.edu.cn/en
http://www.shtu.edu.cn/en
http://ra.haifa.ac.il/FileAa/Doshisha%20Agreement.pdf
http://www.doshisha.ac.jp/english/
http://www.doshisha.ac.jp/english/
http://ra.haifa.ac.il/FileAa/Akita%20University%20Agreement.pdf
http://www.akita-u.ac.jp/english/
http://www.akita-u.ac.jp/english/
http://ra.haifa.ac.il/FileAa/Xiamen%20University%20Agreement.pdf
http://www.xmu.edu.cn/
http://ra.haifa.ac.il/FileAa/Shanghai%20Normal%20University%20Agreement.pdf
http://ra.haifa.ac.il/FileAa/Shanghai%20Normal%20University%20Agreement.pdf
http://www.shtu.edu.cn/en
http://www.shtu.edu.cn/en
http://ra.haifa.ac.il/FileAa/Doshisha%20Agreement.pdf
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 APPLICATION FORM STUDENT EXCHANGE PROGRAM   2014-2015 

Please complete the following in English: 

Last name: ______________________   First Name:  ______________________Gender: M / F 

Address:  ________________________________________________________________________  

City: _____________________________   Zip Code:  ____________________________________ 

Phone: ___________________________   Cell Phone: ____________________________________ 

E-mail address: ___________________________________________________________________ 

Date of birth: ______________________   Marital status: _________________________________ 

ENGLISH PROFICIENCY: (weak; fair; good; fluent) 

Speaking: ___________________________Reading:   ___________________________________ 

Writing:    _________________________Other languages: _______________________________ 

Please submit the following: 

 Transcript or statement of grades (in Hebrew and English) 

 Two letters of recommendation 

 Curriculum Vitae in English and Hebrew (including experience abroad, if applicable) 

 Short essay: “Why I want to study abroad and what makes me a good candidate” (in 

English- one page) 

 Two recent passport photos 

 Copy of your passport 

Name two universities where you would like to study and why? 

 Preference number one: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Preference number two: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 After submitting the documents, the admissions committee will summon the most suitable 

students for an interview. 

 TOEFL or IELTS tests may be required by  the university in which the student intends to 

study (the minimum scores vary among the different universities) 

 Do you intend to apply for other study abroad programs (such as UNESCO, NYU, Erasmus 

Munds, etc.) No / Yes I am applying to ______________________________________ 

 I know that I am obliged to inform the student exchange program coordinator at  the 

University of Haifa on my acceptance to any other program of study abroad. 

Signature ________________     Date ______________________________ 
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All documents must be submitted to: Lilach Bareket, International Programs 

Coordinator, International School.  Beit Hastudent, second Floor Room 232                   

Email: lbareket@univ.haifa.ac.il       Phone:  04-828-0798 

 

mailto:lbareket@univ.haifa.ac.il

