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   2016-2017 ז"תשע ל"בשנהללמוד אפשרות 
 באירופה במלגה מלאה ERASMUS+    סטודנטיםבתוכנית חילופי 

אוניברסיטת חיפה מקדמת את נושא הבינלאומיות ומעודדת סטודנטים לקחת חלק בתוכנית חילופי 
ל למשך סמסטר"וללמוד  בחוסטודנטים   

היא תוכנית חילופי  (ERASMUS - European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) וכנית ארסמוסת  

  נקראת 4102-4141נוער וספורט לשנים , הדרכה, נית החדשה של האיחוד האירופי לחינוךהתוכ. האיחוד האירופי של סטודנטיםה

+ ERASMUS   תקופת הניידות. מציעה לסטודנטים את האפשרות ללמוד וללמד במוסד להשכלה גבוהה במדינה אחרת+ תכנית ארסמוס 

כלים לשיפור יכולת הלימוד שלהם וכלים בינלאומיים לטובת הגברת יכולתם להשתלב בהצלחה בשוק העבודה לאחר סיום  מעניקה לסטודנטים

 .הלימודים

 

 

 

     
 :תנאי קבלה

 .08בעלי ממוצע ציונים של מינימום , שהחלו את לימודיהם באוניברסיטת חיפה( ומעלה' שנה ב)סטודנטים מן המניין  •
 .המאפשרים לימודים באנגלית ברמה אקדמית 2פטור במבחן הפסיכומטרי או סיום קורס אנגלית מתקדמים  •
 BA  / MAאו יועצי לאישור ראשי החוגים אישור הלימודים במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים כפופה -אישור החוג  •

 .ל"והסכמת החוג להכיר בקורסים שהסטודנט ילמד בחו הם לומד הסטודנטחוגים בב
 .טובים ופתיחות ליצירת קשרים יחסי אנוש, אחריות, עצמאות •
 .ל"דיקן הסטודנטים וראש בית הספר לתלמידי חו, רחנן אלכסנד' שותו של פרופאראיון אישי באנגלית בר •
 .אוניברסיטת חיפהנכונות לייצג את  •

:מה צריך לעשות  
בנוסף . (על פי תחומי הלימוד הרשומים) את האוניברסיטה שרלוונטית לתחום לימודיכם מתוך הקול קוראלבחור  •

ם את תוכנית הלימודים של וקורסים התואמי להיכנס לאתרי האוניברסיטאות ולחפש תוכנית לימודים מתאימהניתן 
 .הסטודנט

 .מהחוג על תוכנית הלימודים המוצעתעקרוני אישור  •
 במועד הנדרש על פי הפרסום בקול קורא הרשמה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטייםמילוי טופס  •

 

 

 על ידי האיחוד האירופאי ענקויורו לחודש והוצאות טיסה יו 051ל יורו  051בין מלגות 
לאחת מהאוניברסיטאות  (4105-4102)ו "שנת הלימודים תשעב' סמסטר בלסטודנטים הנבחרים לתוכנית ל

.(רשימת האוניברסיטאות בקול קורא)האירופאיות שאוניברסיטת חיפה זכתה במלגות ניידות   
 

 
 

 ביטוח בריאות, טיסהכרטיס : הסטודנט ירכוש .ל לאוניברסיטת חיפה"שכסטודנט שנבחר לתוכניות ממשיך לשלם  :שימו לב *
 .על ידי האוניברסיטה המארחת המלגה מועברת  .ויזה וציוד לימודי ,(כמקובל באוניברסיטת האם והאוניברסיטה המארחת)
 

 .כאןלחץ + תחת ארסמוס והמלגות לרשימת האוניברסיטאות
 

אחראית , ברקת לילך' גבלנא למלא את טופס הרשמה המצורף יחד עם כל המסמכים המפורטים  םלמעונייני
 .222חדר  2בבית הסטודנט קומה , םבינלאומייושיתופי פעולה תוכנית 

 
 (8820פנימי ) 0208820-80או בטלפון  lbareket@univ.haifa.ac.il : מייל לפנות בלפרטים נוספים ניתן 

 

 4105 דצמברב 05-ההרשמה תסתיים בתאריך ה

 
 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99
mailto:lbareket@univ.haifa.ac.il
mailto:lbareket@univ.haifa.ac.il
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APPLICATION FORM Erasmus + PROGRAM 

2016-2017 academic year 

Please complete the following in English: 

PERSONAL INFORMATION: 

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

Address:_______________________________________________________________  

City: ____________________________   Zip Code:  ___________________________ 

Phone: _________________________   Cell Phone: ____________________________ 

E-mail address: __________________________________________________________ 

Date of birth: ______________________    

ACADEMIC INFORMATION: 

Degree: BA / MA / PhD     Grade Average: ___________________________________  

Year of studies: ______________________ 

Departments: ___________________________________________________________ 

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

Speaking: __________________________ Reading: ___________________________ 

Writing: ___________________________Other languages: _______________________ 

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

 Preference number one: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Preference number two: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Please submit all relevant forms according to your degree level (BA/MA/PhD):  

 BACHELOR 

1. Passport copy 

2. CV 

3. Learning Agreement (filled in with information on the student and the 

home university, in the section Before the mobility – Table A and signed 

by the student and the home university (in the section Commitment) 

https://erasmusplus.uaic.ro/docs/Learning-Agreement.zip
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4. Transcript of records from your home university (Hebrew & English) 

bachelor level (original and authorized translation into English) 

5. Proof of registration as a student, issued by your home university, 

which confirms your level and year of study during the current academic 

year and the expected date of graduation (original and authorized 

translation into English/ certificate issued in English) 

6. Language certificate (for the language of instruction of the respective 

study programme in the host university)                                                      

7. Motivation letter                                                                                               

8. Two letters of recommendation 

9. Two recent passport photos 

 MASTER 

1. Passport copy 

2. CV 

3. Learning Agreement (filled in with information on the student and the 

home university, in the section Before the mobility – Table A and signed 

by the student and the home university (in the section Commitment) 

4. Bachelor diploma (original and authorized translation into English) 

5. Transcript of records from your home university (Hebrew and English)– 

Bachelor level and master level (original and authorized translation into 

English) 

6. Proof of registration as a student, issued by your home university, 

which confirms your level and year of study during the current academic 

year and the expected date of graduation (original and authorized 

translation into English/ certificate issued in English) 

7. Language certificate (for the language of instruction of the respective 

study programme in the host university)                                                                                                           

8. Motivation letter                                                                                                   

9. Two letters of recommendation 

10. Two recent passport photos 

https://erasmusplus.uaic.ro/docs/Learning-Agreement.zip


              ל                                        "ובית הספר לתלמידי ח

                                                               International School    
 

   
 

Abba Hushi Blvd 199, Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel     4313343חיפה , הר הכרמל  911אבא הושי ' שד  

Tel: 972 4 8280798  Fax: + 972 4 8240391    EMAIL lbareket@univ.haifa.ac.il 

                                                      

 

 DOCTORATE 

1. Passport copy  

2. CV 

3. Learning Agreement (filled in with information on the student and the 

home university, in the section Before the mobility – Table A and signed 

by the student and the home university (in the section Commitment) 

4. Bachelor diploma (original and authorized translation into English)                    

5. Master’s diploma (original and authorized translation into English)                             

6. Transcript of records from your home university (Hebrew and English)– 

master level (original and authorized translation into English) 

7. Proof of registration as a doctoral student, issued by your home 

university, which confirms your level and year of study during the 

current academic year and the expected date of graduation (original and 

authorized translation into English/ certificate issued in English)                                                          

8. Research plan-a template which contains a proposal for the research 

you wish to undertake at the host university; only after having checked 

the academic offer from the host university                                                                        

9. Language certificate (for the language of instruction of the respective 

study programme)                                                                                                                                    

10. Motivation letter                                                                                                                                                 

11. Two letters of recommendation                                                                                   

12. Two recent passport photos                                                                            

13. Invitation letter from a professor at the host university that is willing 

to guide you on your research 

All documents must be submitted as specified (for each degree) in the call for 

applicants to: Ms. Lilach Bareket, International School.  Beit Hastudent, second 

Floor Room 226 and by one PDF file through the mail lbareket@univ.haifa.ac.il 

 

 TOEFL or IELTS or other  tests may be required by the university in which the 

student intends to study (the minimum scores vary among the different 

universities) 

 

https://erasmusplus.uaic.ro/docs/Learning-Agreement.zip
http://eden.uaic.ro/eden2014/docs/Template/eden/Research_plan_EDEN_3rd_cohort.zip
mailto:lbareket@univ.haifa.ac.il

