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תארים משותפים



 על ידי מאגד  הנבנה ומיושם תואר שני משותף
של מוסדות להשכלה גבוהה  בינלאומי 

  אין הגבלה על נושא הלימוד אך דגש על
ומצוינותאיכות, ייחודיות

חודשים 12-18-24: משך תואר(60-90-120ECTS)

יישום ומלגות לסטודנטים  , עבור בנייהמימון
מצטיינים מכל העולם ועבור הבאת סגל מצטיין

 מכל העולםלסטודנטים משלמים פתוח גם

ל ותנאי קבלה נקבעים על ידי הקונסורציום"שכ

בקצרה



מוטיבציה

המוניטין הבינלאומימעלה את •
להשקת בינלאומיות במוסדנקודת התחלה נותן •
בינלאומיות בביתמפתח •

למוסדמצויניםוסגלסטודנטיםעבורתקצובמעניק•
קטנות/ייחודיותפקולטותקידוםמאפשר•

עם מוסדות מוביליםשיתוף ידע מקדם •
שיתוף פעולה  תורם לפיתוח קרקע פורייה לטובת המשך •

אקדמי ומחקרי



תקציב

מיליון יורו לפרויקט3-4~

סטודנטיםמוסדות

50,000 כל שנה של  עבוריורו
(מחזורים4עד )קבלת סטודנטים 

20,000 יורו עבור שנת הכנה–
אופציונלי
יורו מקסימום220,000= 

 יורו למלגת לימודים לשנה 25,000מקסימום
מלגות למשך הרצת התואר60עד )אקדמית 

תשלום לימודים, דמי מחייה, טיסות: מכסה

מלגות נוספות עבור סטודנטים  12-אופציה ל
מאזורים מועדפים



לסוכנות בבריסל( בצהרים שעון בריסל12)14.02.2019: תאריך הגשה

4קריטריונים:

 ('נק40מקסימום )רלוונטיות

 ('נק20מקסימום )איכות תכנון התואר והיישום

 ('נק20מקסימום )איכות שותפי הקונסורציום ושיתוף הפעולה

 ('נק20מקסימום )השפעה והפצה

תנאי סף להמשך2עם , בחינה על ידי מומחים חיצוניים:

 מניקוד הרלוונטיות75%מינימום

 כ"בסה' נק70לפחות

תהליך הגשה ובחינה



  כל תואר חדש שנבחר למימון מועלה לקטלוג האירופאי לתארים
:  משותפים

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-

individuals/joint-master-degrees/scholarships_en

קטלוג תארים משותפים

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en


 שלא  תחום לימוד ייחודי על מנת לסייע במשיכת סטודנטים כדאי לשלב
נלמד אצל אחד השותפים

 עבור סטודנטים במסגרת התוארהתמחויותכדאי לשלב

 בפיתוח ויישום הקורסים ובהערכהאקדמיים -ארגונים לאמומלץ לכלול

 לטובת קיימות פיננסיתבפיתוח תכנית עסקית ושיווקית רצוי להשקיע

 לטובת עידוד שיתוף פעולה במסגרת זו עם המדינהמיפןתקציב נוסף

טיפים
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