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  2008/2009 - טמלגות לימודים לאוניברסיטאות בחו"ל לשנת תשס"

 יפן,  סין,  דרום קוריאה
 

 מוצעותבמסגרת הסכמי חליפין בין אוניברסיטאות בדרום קוריאה, סין ויפן ובין האוניברסיטה העברית, 
 :2008/2009 - טהמלגות הבאות לשנה"ל תשס", לכל התארים* )עדיפות לתלמידים מתקדמים(

 
 מס. אוניברסיטהה

 מלגות
 מלגת
 שכ"ל

 מלגת
 מחיה

מלגת 
 דיור

ביטוח 
 בריאות

 הלימודים

 יפן  ,סוקהאונ' 
www.soka.ac.jp 1 פטור לשנה 

אפשרות 
לקבל מלגה 
 מממשלת יפן

✓ ✓ 

 קורסי שפה
נדרשת ; למתקדמים

 שליטה בשפה היפנית
 

 סין )ביידה(,פקין אונ' 
www.pku.edu.cn 2 

 לסמסטר
 ב'

 RMB יואן 800 פטור

 אין ✓ לחודש

 קורסי שפה
 תדרשנ; למתקדמים

בשפה  שליטה
 סיניתה
 

 יאהרום קורד , יונסייאונ' 
http://ysid.yonsei.ac.kr 

לשנה   1
 או

 סמסטר 2
 ב'

$  300 -כ פטור
 אין ✓ לחודש

מבחר תכניות 
עמידה ; באנגלית

בציון סף של מבחן 
TOEFL- 213. 

 
 * למעט תלמידי בוגר, שנה א'

 

 :לתשומת לבכם

 .מלא או חלקי לימוד-כתלמידים באוניברסיטה ויחויבו בתשלום שכר היו חייבים ברישוםהמתקבלים י ▪
 לתאם מראש עם הפקולטה.  ישכמי חילופין לימודים בחו"ל במסגרת הסלקבלת נקודות זיכוי בגין ה ▪
 בחו"ל. ינם נחשבים כלימודים לתוארלימודים אלו א ▪
 מומלץ להתעדכן על המלגה גם באתר האוניברסיטאות השונות בחו"ל.  ▪
 

 )מצ"ב(. נים להגיש את מועמדותם למלגה, ימלאו טופס בקשה בעבריתיתלמידים המעוני
 

 :לטופס הבקשה יש לצרף

 (באנגלית, דפסהבה) קורות חיים -
 אפשר בעברית -( ממוצע כולל) ליונות ציוניםיג -

את תכניתך לגבי הלימודים בחו"ל )אין צורך לפרט  צרהנא תאר/י בק: (באנגלית) מכתב מוטיבציה -
ללמוד בחו"ל )יש להתייחס, בין היתר, לקשר בין לבקשתך  נמק/י את הסיבותקורסים ספציפיים( ו

רסיטה אליה מתייחסת הבקשה בפרט, לבין פעילותך האקדמית הלימודים בחו"ל בכלל, ובאוניב
 הנוכחית ו/או העתידית.(

 ( ממורים באוניברסיטהבאנגלית)מודפסים,  שני מכתבי המלצה -

 )מצ"ב טופס האישור( צורך, לפי ההיפנית, סינית או אנגלית אישור על ידיעת השפה -
 
 

, הצופיםהר  לליאת, במזכירות האקדמית איםמל עותקים 2 -באת טופס הבקשה והחומר הנלווה יש להגיש 
 .403, חדר 1בנין המנהלה, קומה 

 
   

 

1.200813. -יחמיש יוםהמועד האחרון להגשת בקשות: 
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 9200/8200 –  טלימודים באוניברסיטה בחו"ל לשנת תשס"ל הבקשה לקבלת מלג

 

 ____________________ מס' תלמיד:   ________________שם פרטי:____________משפחהשם 

 _____________________________________________________________________ כתובת:

 ________________________ )נייד(: .)ע'(: ________________ טל .)ב'(:_____________ טל .טל

E-mail___________________________ :_____________      

 ארץ לידה:_________________ תאריך עליה __________________   ___________ תאריך לידה:

    ____________________ משפחתי: מצב

  __________________________________________________________ שירות בצה"ל )פרט(:

 (:נא לרשום לפי סדר עדיפות) האוניברסיטה/אוניברסיטאות אליה/ן מתייחסת הבקשה

 

1. _________________________ 3. ___________________________ 

2. _________________________ 4. ___________________________ 

 

  סמסטר ב'  לאו   נא לציין עדיפות לסמסטר א'   בלבד: לסמסטר אחדה מוצעת לגימם הא)
 (______________באוניברסיטת 

 

 לימודים באוניברסיטה העברית:

  _______________________________ הפקולטה:________________________  חוג לימודים: 

 

  __________________ בעל תואר:____________ לומד כעת לתואר __________________  שנה

 

 

 ____________________________.  2    .______________________1 :הממליצים המורים

    (באנגלית המלצות ה)יש לצרף לבקשה את 

 
 
 
 
 
 
 

 _____________________ריך: ___________________                    חתימה: תא
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Certification of Language Proficiency  

 

 

 

 

To whom it may concern, 

 

I, the undersigned Prof. /Dr. __________________________, do hereby confirm that  

 Mr. /Ms. ______________________________  

 

(For studies in English at Yonsei University, Seoul, South Korea): 

    Is sufficiently proficient in the reading, writing and speaking of English to profitably 

pursue studies in an English program at University level. 

 

(For studies in Japanese or Chinese language at Soka or Peking University): 

   Has sufficient basic knowledge of the Japanese/Chinese language to profitably pursue 

advanced language studies at the language school at Soka/Peking University. 

 

 

Date: ____________________ Signed: ___________________________ 

     Dept:  ___________________________ 

     Faculty: ___________________________ 

 


