מעוניינים לפעול למען שתופי פעולה
בינלאומיים עם ההשכלה הגבוהה בארץ?

משרד ארסמוס +ישראל:
מידע נוסף ניתן למצוא באתר שלנו :
www.erasmusplus.org.il

קישורים נוספים:
www.che.org.il
www
אתר המל"גww.che.org.il :
אתר התכנית באירופה:

מעוניינים ללמוד על רפורמות בהשכלה
גבוהה באירופה?

מוס +ישראל
ארסמוס+
צוות ארסמ
סקי  ,43ת"ד ,4037
רח' ז'בוטינסקי
991040
ירושלים 1040
טל02-5094530.
פקס02-5094535 .

 משרד ארסמוס +ישראל פועל במסגרת המועצה
להשכלה גבוהה ובשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה
בישראל ,שגרירויות אירופיות בישראל ,אגודות
סטודנטים ובעלי עניין נוספים כדי לקדם שת"פ
בינלאומי במסגרת התכנית.
 הצוות עומד בקשר הדוק עם נציגי התכנית בנציבות
האירופית ומשתתף בפגישות וכנסים בינלאומיים
לשם קידום שתופי הפעולה.

 משרד ארסמוס +מרכז את פורום מומחי הרפורמה
בהשכלה גבוהה בישראל .הפורום כולל אנשי
אקדמיה בכירים ונציג סטודנטים ,אשר פועלים
למען עידוד והטמעת רפורמות במערכת ההשכלה
הגבוהה .בזכות השתתפותם הפעילה בכנסים
בינלאומיים ,בקיאותם ועיסוקם בתחום ,המומחים
מהווים גורם מייעץ לכל המוסדות בישראל אשר
מבקשות ליישם שינויים.
 משרד ארסמוס +מארגן כנסים וסמינרים עבור
הפורום ומפגיש בינו לבין מומחים מאירופה

יתבו לנו  -נשמח לעזור בכל עת!
כיתבו
כיתב
erasmusplus@che.org.il
erasmusplus@che.o
e.org.il
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תכנית ארסמוס +בישראל
יוצאים מהגבולות:
שיתוף פעולה
אקדמי בינלאומי

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
ec.europa.eu/pro
ogrammes/erasmus-plus/
index_en.htm

האירופי לישראל:
אתר המשלחת של האיחוד האירופפי

http://eeas.europa.eu/delegations/israel/
http://eeas.eu
uropa.eu/delegations/israel/
index_he.htm
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Changing lives, opening minds

התכנית החדשה של האיחוד האירופי לקידום
שיתופי פעולה בינלאומיים בהשכלה ,הדרכה ,צעירים
וספורט .ארסמוס +פותחת בפני מוסדות להשכלה
גבוהה מישראל הזדמנויות פז לטובת חיזוק הקשרים
האקדמיים עם אירופה.

 פיתוח יכולות ותשתיות:

ניידות -

שתופי פעולה
לפיתוח וקידום ההשכלה הגבוהה -

פעולות ארסמוס+
הפתוחות למוסדות להשכלה
גבוהה בישראל:
Learning Mobility of Individuals

 תכניות לתואר שני משותף:

Joint Master Degree Programmes:

 מטרת הפעילות הינה לתמוך בפיתוח תכניות
משותפות לתואר שני המבוססות על מאגדים של
מספר מוסדות להשכלה גבוהה מובילים מאירופה
ומהעולם.
 סטודנטים הרשומים בתכניות חייבים ללמוד בלפחות
שני מוסדות להשכלה גבוהה באירופה.
 תקציב התכניות כולל מלגות הצטיינות לסטודנטים
ומימון למוסדות השותפים.

 ניידות סטודנטים וסגל

International Credit Mobility for
Students and Staff:

 חילופי סטודנטים וסגל בין מוסדות בישראל ובאירופה
לתקופות קצרות .על כל מוסד לחתום על הסכם
בין-מוסדי  ,וכן להכיר בנקודות זכות שהסטודנטים
צוברים במוסד השותף.
 סטודנטים יכולים לנסוע ללימודים באירופה לתקופה
של בין  3ל 12-חודשים.
 מימון ניידות לסגל יינתן לתקופות של  5ימים ועד
חודשיים ,לטובת פעילויות הוראה והכשרה.

Cooperation for Innovation and the
Exchange of Good Practices
Capacity Building

 מוסדות להשכלה גבוהה יכולים ליזום פרויקטים לקידום
מערכות ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות ולקחת
חלק בהם.
 פרויקטים אלה מבוססים על מאגדים של מספר מוסדות
להשכלה גבוהה מאירופה וממדינות השותפות לתכנית
)כמו ישראל( ופועלים לתקופה של  3 - 2שנים לשם
בניית יכולות כגון פיתוח ועדכון תכניות לימוד ,שדרוג
תשתיות ורכישת ציוד ,חיזוק הקשר בין האקדמיה לחברה
ולתעשייה ועוד.

תכניות ז'אן מונה Jean Monnet Activities -



Modules, Chairs, Centers of
Excellence and more

 הפרויקטים בתכנית ז'אן מונה מעודדים מצוינות בהוראה
ובמחקר בנושאי האיחוד האירופי על-ידי מימון 'קורסי
לימוד ,פרויקטים ,קתדרות ומרכזי מצוינות וכיו"ב.

משרד ארסמוס +בישראל

מעוניינים לקבל מידע על תכנית ארסמוס?+
 משרד ארסמוס +ישראל אחראי על הפצת מידע וקידום
התכנית בישראל .אנו מארגנים כנסים וימי מידע
במטרה להגביר את המודעות לתכנית ולחשוף בעלי
עניין לאפשרויות הפתוחות בפני מוסדות וארגונים
ישראליים.

רוצים להשתתף בתכנית וצריכים עזרה עם
ההגשה?
 צוות משרד ארסמוס +ישמח לסייע בשאלות לגבי
הקולות הקוראים ובאיתור שותפים.
 משרד ארסמוס +ישראל גם מארגן סדנאות המיועדות
לתמוך בתהליך ההגשה.

יש לכם שאלות בקשר לפרויקטים פעילים
בישראל?
 חשוב לנו לעקוב אחרי כל הפרויקטים שזכו בישראל,
לתמוך בהם ולסייע עם כל בעיה או שאלה.
 משרד ארסמוס +עורך ניטורי שדה לפרויקטים על
מנת להבטיח את התקדמותם ,הצלחתם והשפעתם
על המערכת בארץ.

