




Strategical Internationalization of the Brain Center
 2019-2020 מגמת מדעי המוח-מדעי הנתונים

 המרת קורסים לאנגלית
  ניצנים ראשונים של סטודנטים בינלאומיים.



ציר הזמן
יוני 2020 - הפצת ״קול קורא - מי למוח אלי״ בכ 40 אוניברסיטאות באירופה בעזרת בית הספר •

הבינלאומי. 

יולי 2020 - זום רב משתתפים להצגת הרעיון (נכנסו כ 45 משתתפים מכל אירופה). •

ספטמבר 2020 עד פברואר 2021 - ״שיחות בילטרליות״ •

מרץ 2021 - יוני 2021 כתיבה, משא ומתן וגיבוש הקונסורטיום הסופי. •

יוני 2021 הגשה. •

קיץ 2021 - המשך עבודה על הסכמים בילטרליים. •

דצמבר 2021 דחייה. •

פברואר 2022 הגשה שנייה. •

יולי 2022 זכייה. •

אוגוסט 2022 חותמים וחותמים וחותמים וחותמים…. •

אוקטובר 2022 אתר אינטרנט חובר לשרת האיחוד האירופי.•



הקונסורטיום 
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אז מה קיבלנו?
הקונסורטיום החליט לגייס 80 סטודנטים בארבעה מחזורים של 20 כל אחד. •

כל מחזור 15 עם מלגה ו 5 בלי. חובה להכליל סטודנטים ללא מלגה בתכנית. •

סכום המענק כ 3.6 מיליון יורו ומחולק רק לשלושה סעיפי תקציב.   •

60 מלגות מסטר בגובה של 1400 יורו לחודש = 2,016,000 יורו •

עבור כל הסטודנטים (גם אלו ללא מלגה) מקבלים כסף לתפעול. 750 יורו •
לסטודנט לחודש ל 80 סטודנטים =  1,440,000 יורו. 

120,000 יורו להנגשת התואר לסטודנטים בעלי מוגבלויות. •

זו השנה השניה שישראל יכולה להיות שותפה מלאה וגם ה coordinator בגרנט •
הזה.





התוכנית



המסלול



מה עוד?
הפרוייקט בנוי על רשת של מסטרים בילטרליים. •

אמנם אין תקורה, אבל האוניברסיטה תקבל החזר ות״ת הוראה על המסטרנטים. •

מרכז המוח יצמח ב 20~ מסטרנטים כל שנה למשך הפרוייקט. הרבה תוכניות •
ממשיכות גם לאחר סיום המימון. 

יתרום לדירוג של בר-אילן. •

רשת בינלאומית של בוגרים באיכות גבוהה. •

מועדון חשוב באיחוד האירופי.   •

הרבה עבודה לבנות את הגרנט אבל השיפוט הוגן ואחוז זכיה נורמאלי!•



תנאי קבלה



ציר הזמן למשך הפרוייקט
22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28

Preparatory 
activities

First edition: 20 students

Second edition: 20 students

Third edition: 20 students

Fourth edition: 20 students



המבנה הניהולי



אקרדיטציה
בהתאם לכללי מל״ג התואר בנוי על רשת של תארים •

כפולים (בילטרליים). 

במסטר בילטרלי הסטודנט ילמד לפחות חצי מהנק״ז בכל •
אוניברסיטה. 

סטודנט במסטר בילטרלי מקבל שתי תעודות (למעשה שני •
תארים). בנוסף יקבל כל סטודנט גליון ציונים מטעם 

הקונסורטיום.



הקורסים



קורס קיץ בזגרב (שבועיים באוגוסט)



Second Year Soft Skills Online



המרת ציונים
Assessment Definition Portugal Netherlands Finland Croatia Italy Israel

Excellent - A Outstanding performance 
with only minor errors

18-20 8-10 5 5 30 93-100

Very good - B Above the average 
standard but with some 

errors

16-17.99 8-10 4 4 29-30 84-88

Good - C Generally sound work 
with a number of notable 

errors

14-15.99 7.5-7.9 3 3 27-28 76-83

Satisfactory - D Fair but with significant 
shortcomings

12-13.99 7.0-7.4 2 2 24-26 68-72

Admitted - E Performance meets the 
minimum criteria

10-11.99 5.5-6.9 1 2 18-23 60-64

Fail - F Further work is required < 10 <5.5 0 fail <18 <60



Application criteria



www.neurodata-master.org 

http://www.neurodata-master.org


Yesterday Evening

• Page views ~52,000


• Site sessions ~17,000


• Number of unique visitors ~14,000


• Number of applicants 403



World map



תאריכים חשובים
•
16 לפברואה הגשה

•
29 ליולי זכייה

•
28 לאוגוסט - חתימה על חוזה מול האיחוד האירופי

•
19 לספטמבר אתר אינטרנט

•
5 לאוקטובר - אתר האינטרנט חובר לקטלוג האירופאי.

•
15 לנובמבר - תחילת רישום 

•
5 לפברואר - סיום רישום

30 לאפריל - סיום מיון והגשת רשימת שמות לאיחוד האירופי •



תגובות ושותפים אסטרטגיים



למה זה חשוב?
תהליך אסטרטגי ארוך-טווח שיוביל להגדלת החשיפה הבינלאומית של מרכז המוח ושל אוניברסיטת בר-אילן. •

הגדלת כמות ואיכות של סטודנטים בינלאומיים. •

נטוורקינג ומעמד! •

השפעות ארוכות טווח.  בניית רשת בוגרים איכותית בעולם.  •

התוכניות הללו מושכות סטודנטים מאוד איכותיים. לפעמים מאות פונים כל שנה (אנחנו מתקרבים ל 400 •
מועמדים כבר במחזור הראשון ויש עוד חודשיים לסיום הגשת מועמדות). 

כל סטודנט זר שמגיע למחלקה ישראלית מעשיר אותה מאוד. •

חשוב שסטודנטים ישראלים ילמדו בחול. מכניס המון פרספקטיבה. •

העשרת ידע. •

ניסיון של לימודים בשפה האנגלית בסביבה בינלאומית. •

בניית מיומנויות העוזרות להשתלבות בשוק העבודה.•



Web page : www.neurodata-master.org 

E-mail : neuro.data@biu.ac.il 

Facebook : https://www.facebook.com/NeuroDataMaster/ 

Twitter: @NeuroDataMaster

http://www.neurodata-master.org
mailto:neuro.data@biu.ac.il
https://www.facebook.com/NeuroDataMaster/

