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ניידות סטודנטים וסגל
__________________________

 (  יחסית)דרך פשוטה
קשרים  ומודולארית לפיתוח 

בינלאומיים  

  מממנת שיתוף פעולה עם כל
מוסדות להשלכה גבוהה  
במדינות האיחוד האירופי 

 2018החל מהקול הקורא
כוללת ניידות במטרת  

התמחות



:  סגלעבור 

אקדמי ומנהלי

הכשרה& הוראה 

עם  ימים לחודשיים 5בין 

של  שעות 8חובת הוראה 

בשבוע

:עבור סטודנטים

חודשים  12עד 3בין 
לימודים במוסד האורח   

עבור סגל וסטודנטים 
מכל שלבי התואר  
מכל הדיסציפלינות

עיקרי הפעולה



עיקרי הפעולה

:התמחותניידות למטרת 

סטודנטים  אפשרות לשלוח •

דרך מוסדות שותפים  להתמחות 

ולקלוט סטודנטים אירופים  , באירופה

.בישראל

למומחים מהתעשייה הישראלית  •

להגיע למוסדות לימוד  והאירופית

ולשתף ידע עם האקדמיה  



עיקרי הפעולה

הסכמים  מבוסס על 

בין מוסדותבילטראליים 

הטפסים ממולאים ומוגשים  

האירופיהמוסד י "ע

&

הסוכנויות  מנוהל על ידי 

במדינות אירופההלאומיות 

חודשים  24או 16

ליישום הניידות  



?הבילטרליההסכםמתייחסלמה

הניידותאחרי\במהלך\לפני:הניהולולתכניתהניידותלפרטימתייחסההסכם•

ללאלניידותמתחייביםלאולכןהסכםעללחתוםמחויביםאינםהמוסדותההגשהבזמן•

המענקקבלת

אתליישםמתחייבים+ארסמוסבתכניתשמשתתפיםמישראלגבוההלהשכלהמוסדות•

Erasmus-העקרונות Charter for Higher Education (ECHE)

בהתאםלהיערךמנתעלאלועקרונותאתלהכירחשוב•

עיקרי הפעולה



תקציב עבור  
נסיעות 

*המשתתפים

עבור 350€
המוסד לפי כל 

סטודנט משתתף  
בפרויקט

מלגות מחייה עבור  
המשתתפים

עיקרי הפעולה



על איכות שיתוף הפעולה  שאלות -תהליך ההערכה 

30302020

אסטרטגית  

שני של הבינלאומיות 

המוסדות    

הניידותמטרת 

?או סגל/למה סטודנטים ו

בין  חלוקת התפקידים

השותפים

התקציבחלוקת 

תקשורתערוצי 

'  להבחין בין חלק בחשוב 

'לחלק ג

אחרי . 3במהלך . 2לפני . 1

לתהליך בחירת  התייחסות 

והכרהסגל \הסטודנטים

תמיכההתייחסות למנגנוני 

זמניםללוח התייחסות 

'  להבחין בין חלק בחשוב 

'לחלק ג

על השותפיםהשפעה

השפעה על מערכת  

ההשכלה הגבוהה ועל  

אזור\המדינה

הפצת תוצריםתכנית 

התאמה בין הפעילות  : דגש

הפצה\לתכנית ההשפעה

והפצההשפעה איכות התכנית  פ"איכות שתרלוונטיות  

15/30לפחות 





Capacity Building–בניית יכולות 
__________________________

  פרויקטים לקידום
מערכת ההשכלה  

הגבוהה 

 פרויקטים בינלאומיים
המאפשרים פיתוח מוסדי 

והעמקה של קשרים בינלאומיים  

  שיתופי פעולה אקדמיים
המבוססים על מאגדים של מספר 

מוסדות מאירופה ומישראל



: שני סוגים אפשריים של פרויקטים

פרויקט לאומי

מדינות מוסדות משלוש שנילפחות 
תכנית שונות 

 +
לפחות שלושה מוסדות להשכלה  

גבוהה מישראל

:דוגמה

לאומי-רב פרויקט 

מוסדות משלוש מדינות שנילפחות 
שונות תכנית 

 +
מכל מדינה  שני שותפים לפחות 
בפרויקט  המעורבת שותפה 

:דוגמה

עיקרי הפעולה



צורך

:עבודהבניית תכנית 

מציאת  
שותפים

מגישים בהתאם לקול 
קורא המתפרסם פעם  

בשנה  

פעילויותמטרות
הפצה 

 +
קיימות

תקציב תוצרים

עיקרי הפעולה

בהתאם  
לעדיפויות  
לאומיות  



עיקרי הפעולה

מוסדות להשכלה גבוהה

פיתוח 

תכניות לימוד 

בגוון  

דיסציפלינות

פיתוח  

בינלאומיות

ביסוס 

אחריות  

חברתית

פיתוח  

קשרי  

–אקדמיה 

תעשייה

קידום  

חדשנות  

בהוראה  

ולמידה

משאבים



המסגרת התקציבית

שנים2-3של לפרויקטים מיליון יורו0.5-1

עלויות  
נוספות

נסיעות  
ושהייה

שכר ציוד



Staff costs (max 40%)
4 Staff Categories (Manager, Researcher/ Teacher/Trainer, 

Technician, Administrator)

Travel costs
Students/staff from partners in countries involved in the 

project from their place of origin to the venue of the 

activity and return. 

Costs of stay
Subsistence, accommodation, local and public transport, 

personal or optional health insurance.

Equipment (max 30%)
Purchased exclusively for the benefit of HEIs in the Partner 

Countries

Sub-contracting (max 10%)
Exceptional for services related to competences that can't 

be found in the consortia

Co-financing
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:מבנה התקציב



פעולות נוספות
___________________________



אזורייםהאינטגרציה ולימודים לימודי •

לימודי מדע המדינה ומדיניות ציבורית•

משפט אירופי•

לימודי תרבות •

תחומיים-לימודים בין•

?לימודי האיחוד אירופימהם : אן מונה'ז

בצלאלאיך זה יכול להיות רלוונטי עבור 

תחומים בהם יש זיקה לשאלות מדיניות•

תחומים בהם יש זיקה להיסטוריה אירופאית •

אן מונה מאפשרת לחוקרים  'תכנית ז

צעירים להתחבר לרשת עולמית של  

חוקרים בתחום



Modules

Chairs

Centres of 
Excellence

Projects

Networks
Support to 

Institutions & 
Associations

הוראה ומחקר

מדיני-שיח אקדמי

תמיכה במוסדות  
וארגונים

:פעולות6אן מונה כוללת 'תכנית ז



2
7

(או כפולים)תארים משותפים 

  בניית קונסורציום בינלאומי ושיתוף פעולה

אסטרטגי  

מינוף הפוטנציאל של תואר קיים

ללמוד וליישם שיטות הוראה חדשניות

 ופרסום פלטפורמה להבאת מרצים נבחרים

מחקרים משותפים  

פרויקט רב שנתי

 מאירופה שלושה שותפים לפחות

 מוסדות  בשני חובת לימוד של הסטודנטים

אירופאים  

פתוח לסטודנטים מצטיינים מכל העולם

מיליון יורו לתואר הכולל3-תקציב של כ:

  שנת הכנה לפיתוח

 מחזורי סטודנטים3ניהול ויישום של

מלגות עבור סטודנטים מצטיינים

 מרציםהבאת



בישראל+ ארסמוס
שיתוף פעולה אקדמי בינלאומי: יוצאים מהגבולות

!מוזמנים לפנות אלינו בכל עת

erasmusplus@che.org.il

www.erasmusplus.org.il

mailto:erasmusplus@che.org.il
http://www.erasmusplus.org.il/

