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 2102, אפריל 22

 ב"תשע, אייר' ז 

 לכבוד

 ראשי חוגים לתואר שני ושלישי

 רי ועדות חוגיות לתואר שני ושלישי"יו

 עוזרות מנהליות לראשי החוגים לתואר שני ושלישי

 כאן

 

 ,שלום רב

 2102קיץ  -ל ללימודי השפה והתרבות הגרמנית במיינץ"מלגות לימודים לקורס קיץ בינ: הנדון

הקורס . לקורס קיץ בינלאומי מלגה אחת מציעה , במסגרת ברית שיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת מיינץ

 :לקורס מיינץ מציעה תאריך אחד ' לפי שעה אונ .גרמניה, יתקיים באוניברסיטת מיינץ

 5-21.2.2102 

 . הסטודנט יוכל לבחור בין התאריכים כדי לממש מלגה אחת*

 :מסגרת הקורס

 .קורס קיץ בינלאומי  בשיתוף סטודנטים מארצות שונות( א

 .קורס מזורז להשתלמות בשפה הגרמנית לסטודנטים זרים(  ב

תרבותה ולימוד ,התפתחותה,  וישתתפו בסמינרים להכרת גרמניה העכשווית הסטודנטים ישוכנו באוניברסיטת מיינץ

קריאה המותאמות , כתיבה, שיחה)כמו כן ישתתפו התלמידים בסדנאות לשיפור הידע בשפה הגרמנית . סוגיות אקטואליות

 (.עד מתקדמים, מתחילים)לכל הרמות 

 .קופת הקורסכולל מתן מלגת מחיה לת, האירוח על חשבון אוניברסיטת מיינץ

 .הוצאות הנסיעה על חשבון המלגאי

רשאים להגיש מועמדותם תלמידים לתואר שני או שלישי במצב אקדמי תקין אשר השפה הגרמנית נחוצה להם ללימודיהם 

 . ולמחקרם ואשר יש להם ידע בסיסי בשפה הגרמנית

 ( מגדל אשכול 22קומה )מ "לח, המעוניינים להציג מועמדותם יגישו אל הרשות ללימודים מתקדמים

 :את החומר הבא  2102למאי  01לא יאוחר מיום  

 במודפס בלבד ( בשפה האנגלית) –קורות חיים (0

ת ללימודים מכתב המלצה בשפה האנגלית מאיש סגל אקדמי המסביר את נחיצות הידע של המועמד בשפה הגרמני(2

 .ולמחקר

 המסביר את נחיצות הידע בשפה הגרמנית ללימודיו ומחקרו( מודפס)מכתב המועמד בשפה האנגלית(3

 

 .אנא הפיצו המידע בקרב התלמידים

 

 ,בברכה

 

 ואן'סיגלית רג

 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים

 

 :העתק

 רקטור', דוד פרגי' פרופ

 דמים                               דיקן ללימודים מתק, יצחק הרפז' פרופ

 מיינץ  -פ חיפה"החוג להיסטוריה כללית אחראי על הסכם שת, ר גלעד מרגלית"ד

 ו הסכם מיינץ "המחלקה לשפות זרות  ח,רנטה דוברט' גב


