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ל "רוצה ללמוד סמסטר או שנה בחו  
?ל הבאה"נהשב בתוכנית חילופי סטודנטים  

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

התורמים קרול ומרקוס ויינשטיין תרמו לאוניברסיטת חיפה מלגות עבור עידוד תוכנית חילופי סטודנטים באוניברסיטת 
 . והחברתי האישי, המקצועי, האקדמיהסטודנטים הנבחרים יזכו בחוויה בלתי נשכחת אשר תתרום להם בפן . חיפה

 

     
 :תנאי קבלה

בעלי ממוצע ציונים של , שהחלו את לימודיהם באוניברסיטת חיפה( ומעלה' עדיפות שנה ב)סטודנטים מן המניין  •
 .08מינימום 

 .המאפשרים לימודים באנגלית ברמה אקדמית 2במבחן הפסיכומטרי או סיום קורס אנגלית מתקדמים פטור  •
 MAאו   BAאו יועצי אישור הלימודים במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים כפופה לאישור ראשי החוגים -אישור החוג  •

 .הם לומד הסטודנטחוגים בב
 .ל"דיקן הסטודנטים וראש בית הספר לתלמידי חו, רחנן אלכסנד' שותו של פרופאראיון אישי באנגלית בר •
 .יחסי אנוש טובים ופתיחות ליצירת קשרים, אחריות, עצמאות •
 .ל"בחואוניברסיטת חיפה נכונות לייצג את  •

:מה צריך לעשות  
וקורסים התואמים את תוכנית הלימודים של  להיכנס לאתרי האוניברסיטאות ולחפש תוכנית לימודים מתאימה •

 .(ב קישור לרשימת האוניברסיטאות עימן יש לאוניברסיטת חיפה הסכמים"מצ)הסטודנט 
 .אישור מהחוג על תוכנית הלימודים המוצעת •
אישור , מכתב הצהרת כוונות, גיליון ציונים באנגלית, ח"קו)מילוי טופס הרשמה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים  •

 (.שתי תמונות פספורט וצילום דף ראשון מהדרכון, שתי המלצות, רמת אנגלית
 

 

יוענקו *הוצאות מחייהלכיסוי 0 דולר כל אחת 60222-ל 00222מלגות בין   
(!!!0226-0227) ז"לסטודנטים מצטיינים הנבחרים לתוכנית לשנת הלימודים תשע  

כמקובל ) ביטוח בריאות, טיסהכרטיס : הסטודנט ירכוש .ל לאוניברסיטת חיפה"שכ סטודנט שנבחר לתוכניות ממשיך לשלם: שימו לב *
 . המלגה מועברת בתשלום אחד של כל הסכום בסמוך לנסיעה לכסוי הוצאות המחיה .ויזה וציוד לימודי ,(באוניברסיטת האם והאוניברסיטה המארחת

 

 .כאןלרשימת האוניברסיטאות עמן יש לאוניברסיטת חיפה הסכמים לחץ 
 

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

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

 

 0225 דצמברב 25-ההרשמה תסתיים בתאריך ה
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APPLICATION FORM STUDENT EXCHANGE PROGRAM   2016-2017 

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: 

Grade Average: _____________________ Year of studies: ______________________ 

Departments: ___________________________________________________________ 

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: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

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) 

All documents must be submitted to: Ms. Lilach Bareket, International School.  

 Beit Hastudent, second Floor Room 226 


