
 באוניברסיטאות באירופה הנדסה ללימודי קורא קול
 סטודנטים מזמינה המכללה, ל"בחו אוניברסיטאות עם סטודנטים חילופי במסגרת

  באירופה: באחת מהאוניברסיטאות הבאות אחד סמסטר במשך ללימודים מועמדות להציע
1. The University of Bergamo, Italy (UNIBG)  
2. Politecnico di Torino, Italy (PoliTo) 
3. Montan University, in Leoben, Austria (MONT) 
4. University of Cluj-Napoca, Romania (TUCN) 
5. Wroclaw University for Environmental and Life Sciences, Poland (UPWR) 
6. University of Innsbruck, Austria (UIBK)  
7. University of Freiberg, Germany (FRBRG) 
8. Wroclaw University of Science and Technology, Poland (WUST) 
9. Nicolaus Copernicus University, Poland (NCU) 
10. Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia (ViA) 
 

 באוניברסיטה אקדמיים וללימודים שונה לתרבות להיחשף מיוחדת הזדמנות זוהי

 בקריטריונים העומדים טובים לסטודנטים מיועדת זאת יוקרתית תכנית. ל"בחוית איכות

 :הבאים

a. ב'+א שנים של החובה קורסי כל השלמת' . 

b. 80 -מ גבוה מצטבר ציונים ממוצע 

c. האנגלית בשפה טובה שליטה . 

d. טובים אנוש יחסי . 

 בהיקף( ERASMUS תכנית) האירופי האיחוד מטעם מלגות יקבלו זו כניתובת המשתתפים סטודנטיםה

 :הבא

 

 ז"נ' מס לפי ,ל"בחו ישהה בו הסמסטר עבור בראודה במכללת לימוד שכר משלם סטודנטה .1

 .ירשם אליהן

 הסטודנט אינו משלם שכר לימוד באוניברסיטה באירופה .2

 למשך, ('וכו תחבורה ,מזון, מגורים )לצורך: לחודש יורו 850 -כ של בגובה מלגה יקבל הסטודנט .3

 . חודשים 5 עד 4, הלימודים קופתת

 .וחזור הלוך הטיסה עלות את בקירוב המכסה נוסף סכום מקבל הסטודנט כן כמן .4

 

 .ביותר ומתאימים הטובים הסטודנטים ייבחרו כניתובת להשתתפות

 !!! מוגבל המלגות מספר

 .בתוכנית שהותו בזמן והמדינה המכללה של איכותי נציג להיות הסטודנט על

 

 :המחלקה למשרדי לשלוח מוזמנים המועמדים

A. באנגלית חיים קורות 



B. באנגלית למועמדותם מנומק בקשה מכתב 
C. ציונים גיליון 

 
 הרשמה:

 כל את להשלים נדרשים 2020 פ"תש הקרוב אביב לסמסטר מועמדות להגיש המעוניינים .1

 . 12:00 בשעה15.11.19 עד ההגשה תהליך

 את להשלים נדרשים 2020-21 "אתשפ הקרוב חורף לסמסטר מועמדות להגיש המעוניינים .2

 . 12:00 בשעה15.2.20 עד ההגשה תהליך כל

 

שלפני היציאה  בסמסטר בקורסים החובות כל את להשלים ה/באפשרותו שיש לוודא ית/הסטודנט על

 ללימודים בחו"ל.

 

 משרד,  ד"ר שמואל גזית אל לפנות ניתן מנהלתיים בנושאים ובירורים להבהרות

 sgazit@braude.ac.ilץ חו קשרי


