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 ומפורט רב מידע מכיל שבידך הידיעון". חינוך מפעלות"  מועמדי לציבור הצטרפותך עם ברכותינו
  . לשימושך

 לרשותך עומדים אנו. ההרשמה בתהליך לך יסייעו, בו המפורטת הדרישות אחר וקפדני מדויק מילוי
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  "מפעלות חינוך" החברה אודות

 במטרה לאפשר לבוגרי תואר שני להירשם 2011נוסדה בשנת " מפעלות חינוך"החברה 
מפעלות ".  במבחר תכניות באוניברסיטאות מוכרות ברומניהPhD –לתוכניות בתואר שלישי 

באוניברסיטאות מובילות ברומניה ומוכרות על " Part Time" מציעה מבחר תכניות "חינוך
מתן תמיכה אקדמית ואדמיניסטרטיבית משלימה לסטודנטים שלומדים . UNESCO-ידי

  .דרכה לתואר שלישי

, סמל וייס"תואר שלישי מאוניברסיטת , ר יעקב סובוביץ"מפעלות חינוך מנוהלת על ידי ד
בוגר אוניברסיטת ) וייס(בבודפסט ופרופסור אלקסנדר וויקו " פקולטה לחינוך גופני וספורט

  .'בולאי בקלוז-בבש
למידה ניהול תכניות ,  שנים בייעוץ אקדמי וארגוני16 -ניסיון של כ" מפעלות חינוך"לחברה 

  .והדרכה בכתיבת עבודות אקדמיות

יחד , היסודות עליהם מושתתת תכנית לימודי הדוקטורט הם הבנת צרכי הלומדים הישראלים
השילוב הזה מאפשר להיפתח . עם חשיפה לדרך החשיבה של מוסדות אקדמיים ברומניה

 מבלי להתפשר על איכות הלימודים ותרומת עבודת, לעולמות חדשים ומרתקים וזאת
  .הדוקטורט שלהם למחקר ולאקדמיה

התאמת האוניברסיטה : רכשה ניסיון רחב מאד בשני תחומים עיקריים" מפעלות חינוך"
על כן . הנכונה לדרישות הסטודנט ובתמיכה אקדמית מקצועית במהלך לימודי הדוקטורט

עולה מדי שנה " מפעלות חינוך" מספר הבוגרים שסיימו את לימודי הדוקטורט שלהם דרך
הפרטי , כאשר רובם מחזיקים בתפקידי מפתח במגזר הציבורי, )מדיסיפלינות שונות(

  .ובאקדמיה

ווסט ,אלקסנדרו יואן קוזה ביאש', בולאי בקלוז-חברתנו הינה הנציגה של אוניברסיטאות בבש
ואוניברסיטת למדעי ) למדעי ההנדסה(פולי טכניקה טימישוארה , בוקרשט, טימישוארה

  . רינריתהחקלאות ורפואה וט
מקפידה על קשר ישיר ושותף עם ראשי האוניברסיטאות ועם הנציגויות " מפעלות חינוך"

והינה מחויבת למתן שירות יעיל ואמין למועמדים ולסטודנטים החל , הדיפלומטיות בישראל
  .משלב הגשת המועמדות לאוניברסיטה ולכל אורך תקופת הלימודים

  ר יעקב סובוביץ "ד

  

  

התחיל את דרכו בייעוץ וארגון אקדמי עם פרישתו לגמלאות ממשרד , ר יעקב סובוביץ"ד
היה מאמן .  שנים מפקח לחינוך גופני במחוז חיפה במשרד החינוך23החינוך לאחר ששימש 

ם רבים בקורסים שונים הדריך מורי. כדורעף שנים רבות ואימן בכל הליגות בכירות בישראל
  .מנהל עסקים ועוד, חינוך גופני, גאוגרפיה, סטוריהיה, במקצועות המנהל החינוכי
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היה חבר בארגוניים בינלאומיים לתולדות , כתב חמישה ספרים ומאמרים מקצועיים רבים
  .ISHPES וCESH-החינוך הגופני

 

  שושי שני

  

  

ת "בחוג למדע המדינה והחוג למזה) BA(בעלת תואר בוגר . ס"מורה ומנהלת בי
ת ואפריקה "בהיסטוריה של המזה) MA(תואר מוסמך אוניברסיטה , באוניברסיטת חיפה

ס המקיף "ליד המכללה למנהל וביה" שילה"ס "ניהלה את בתיה. באוניברסיטת תל אביב
במהלך עבודתה הניהולית זכתה .  שנים17במשך , ב טכנאים ליד המכללה למנהל בחיפה"שו

במכון , ניהלה את תחום השתלמויות וקשרי קהילה). 1996(בפרס חינוך בבית הנשיא 
. ומרכז למידה בכפר הנוער חסידים,  תל השומר–להתפתחות הילד במרכז הרפואי שיבא 

  .יהדרכות הורים ואימון איש, תחומי בלקויות למידה- כיום עוסקת בתחום הטיפול הרב

  

  תוכן עניינים

  

  11  –  4                                          פרוט האוניברסיטאות ותחומי הלימוד

  7  -   5'                                                קלוז,"בולאי- בבש"אוניברסיטה אוניברסיטת 

      8 -  7אוניברסיטת  יאשי                                                                    

  9 -  8אוניברסיטת  ווסט טימישווארה                                                   

  10  –  9                                   'האוניברסיטה למדעי החקלאות ורפואה וטרינרית קלוז

  11 -  10                                                                             טימישוארה" פוליטכניקה"

  12תנאי קבלה                                                                             

  14 - 13                                        עלויות ונוהלי רישום                         
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פרוט האוניברסיטאות 
  ותחומי הלימוד

  

 'קלוז,"בולאי- בבש"אוניברסיטה 

-'מעיר קלוז" בולאי-בבש"אחת האוניברסיטאות היותר מוערכות ברומניה היא אוניברסיטת 
  .נפוקה

הפקולטות הנדרשות ).Ph.D_(אשר מקנים תואר שלישי ,)חוגים( פקולטות 21באוניברסיטה 
חוג לכלכלה ומנהל ,חוג למדעי החינוך ופסיכולוגיה:ביותר על ידי הסטודנטים הישראליים הן

  .חוג לסוציולוגיה ועבודה סוציאלית וחוג לחינוך גופני וספורט,עסקים
לומדים סטודנטים ישראלים באוניברסיטה והצליחו מאוד , שנה15כבר למעלה מ
  . לימד בחוג ליחסים בינלאומיים במשך שנתייםאחד הבוגרים גם.בלימודיהם

  )20-ו,18,19-תולדות העם היהודי במאות(,היום באוניברסיטה גם לוג ליהדות

  תולדות האוניברסיטה
קידום : לידתן הביאה עימה ציפיות מגוונות, 11-האוניברסיטאות הופיעו באירופה במאה ה

הגיבוש של שליטה ; תרבותיותהבטחת השפעה לאליטות ה; לאנשים רבים, חיים דרך ידע
פרדריק . העלאת איכות החיים לאלו שחיים בערים האוניברסיטאיות; עבור אלו בעמדות כוח

דרך "האמונה כי , )Authentica Habita, 1155(ברברוסה הבהיר זאת באותנטיקה הביטה 
  ."הקיסר, חיי הנתינים נאספים דרך הכניעה לאל ולמשרתו, העולם נהיה מואר, המדע

בנויה על היסודות של התפתחות ארוכה של ניסיונות לבנות אתר ) Cluj(' וניברסיטת הקלוגא
אירופאים וזירה של קרבות דתיים -איזור אטרקטיבי למערב. ללימודים גבוהים בטרנסילבניה

ההתפתחות החלה עם . הקשורים להיסטוריה של היבשת האירופאית, ולאחר מכן פוליטיים
 אקדמיה ללימודים 1567-להקים ב) Ioan Sigismund( זיגיסמונד הכוונה של הנסיך איואן

אבל היא התגשמה לראשונה דרך היוזמה של סטפן בתורי , )Sebes , Alba Iulia(בסבס 
)Stefan Bathory (לאחר ההקמה של אוניברסיטאות בברתיסלבה, לבנות את היסודות ,

, 1581- ב, )Cluj(' ה בקלוגשל מכלל) Bratislava, Buda and Târnovo(בודה וטרנובו 
) Antonio Possevino(תחת השליטה של הישועים ובהיותו של האיטלקי אנטוניו פוסבינו 

הקימו את ) Unitarians(הפרוטסטנטים ויוניטריסטים , מכללה זו נסגרה מאוחר יותר. רקטור
הקים את המכללה ) Gabriel Bethlen( גבריאל בתלן 1692-ב, הבסיס למכללות אחרות

בראש , פילוסופיה ושפות, שבו למדו תיאולוגיה) Alba Iulia(הקלוויניסטית באלבה לוליה 
, 1988- הקתולים נתלו לידיהם שוב את היוזמה והקימו ב). Alstedt(מכללה זו עמד אלסטדט 

, 1776-ב, במאמץ לפיוס של וידוי. תחת שליטתם של הישועים) Cluj(' אקדמיה בקלוג
אבל ). Cluj(' הקימה אוניברסיטה גרמנית בקלוג) Maria Tereza(הקיסרית מאריה תרזה 
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וזף השני החליף את האוניברסיטה בתיכון 'ג, יוזמה זו לא שרדה ימים רבים לאחר מכן
  .שבו לימדו בלטינית, המפורסם) Piarist(הפיאריסטי 

הנושא של הקמת אוניברסיטה בשפה הלאומית עלה בצורה , 1848בהקשר של השינוי של 
בין . ביקשו אוניברסיטה ברומנית, רוב האוכלוסייה בטרנסילבניה, הרומנית. שתמפור

 הקמת אוניברסיטה 1868-הציע ב) Eotvos(השר אוסטבוס , שהיו אז הונגרים, המנהיגים
וחלק מהאליטה הרומנית , רומנית וגרמנית, שבה ההוראה תהיה בהונגרית) Cluj(' בקלוג

בהונגרית ) Cluj('  הקימו את האוניברסיטה של קלוגהשלטונות, 1872-ב, אבל. תמך בהצעה
בעל רקע , בסוף מלחמת העולם הראשונה. מה שגרם לחוסר נחת בקרב הרוב הרומני, בלבד

בדיוק כמו האוניברסיטאות , )Cluj(' השתלטו על אוניברסיטת קלוג, האיחוד הגדול
-ב.  למוסד ברומניתוהפכו אותו, שלטונות המדינה, )Bratislava(בשטרסבורג וברתיסלבה 

והקורסים שלה נחנכו , הוקמה) Cluj(' האוניברסיטה הרומנית של קלוג, 1919,  במאי12
החובה "בהרצאה שכותרתה ) Vasile Pârvan(י ואסילי פרבן " ע1919, בשלישי בנובמבר

  .1920, המלך פרדיננד הראשון הכריז חגיגית על האוניברסיטה בראשון בפברואר, "של חיינו
, שפעם הוטבעה בשיש, י מלך רומניה תחת הסיסמא"ברסיטה החדשה הוקמה עהאוני

האלמנטים היחידים , דרך הצדק, מוקדשת לאמת: "שומרת על הכניסה לבניין המרכזי
אתר זה של תרבות גדולה ישמש את האנשים , שמובילים להסכמה בין תושבי העולם השונים

כתוצאה מתיקונים , 1940-ב." ודה מדעיתיכבד את עצמו ואותנו בהצלחה דרך עב, והאנושות
האוניברסיטה הרומנית עברה לסיביאו , י גרמניה ואיטליה"טריטוריאליים שנכפו ע

' והאוניברסיטה ההונגרית הובאה מזגד לקלוג) Sibiu and Timisoara(וטימיסוראה 
)Szeged to Cluj .(יטה האוניברס, ברגע שהצו של וינה בוטל, אחרי מלחמת העולם השנייה

 השלטונות הרומנים 1945-ב). Babes" (באבס" ונקראה   )Cluj(' הרומנית שבה לקלוג
שתי האוניברסיטאות ). Bolyai" (בוליי"אוניברסיטה הונגרית בשם ) Cluj(' הקימו בקלוג

בה ההוראה היא , )Babes-Bolyai(בוליי -  ונקראו אוניברסיטת באבס1956- אוחדו ב
  .ברומנית והונגרית

בדצמבר . הלימודים בהונגרית צומצמו בהדרגה, סקו'אוצ' תחת משטרו של צ,לאחר מכן
היתה תנועה פעילה מאוד של סטודנטים ) Babes-Bolyai(בוליי - באוניברסיטת באבס, 1989

צעירים וצוות אקדמי במטרה להחזיר את המסורת המקצועית והדמוקרטית של 
 הדינאמיקה החדשה של נקודת ההתחלה של. האוניברסיטה וליישם רפורמה במוסד

)" Dacia(למען אוניברסיטה חדשה ונעלה של דאסיה : "י ההצהרה"האוניברסיטה יוצגה ע
גרמנים ויהודים שלטה , הונגרים, של אנשי אקדמיה רומנים, והפעולה האקטיבית שלאחר מכן

בהכרזה להשיב את השכיחות של מקצועיות באוניברסיטה ולשלב אותה בערכים של עולם 
  .חופשי

י מספר נתונים "יכולות להיות מודגמות ע) Cluj(' ההתפתחויות באוניברסיטה של גלוג
- ו1992, 1989, 1970, 1938סינתטיים של ההתפתחות של הלוקחים בחשבון את השנים 

1999.  
והוראה של ,  תלמידים בארבע פקולטות3,094היו ) Cluj(' באוניברסיטה של קלוג, 1938- ב

 29,  פרופסורים במשרה מלאה84,  פרופסורים של כבוד4(י  חברים בצוות האקדמ115
, עד לנקודה זו.  מרצים ועוזרי הוראה245-ו) מרצים בכירים ועוזרים, פרופסורים חברים

משרד , משרדי האוניברסיטה, המכללה האקדמית, הספרייה המרכזית של האוניברסיטה
פארק הספורט ,  ניסוייתהמכון לפסיכולוגיה, השלוחה של האוניברסיטה, ההוצאה לאור

  .ויחידות אחרות אורגנו
הגיעה לנתון המקסימלי בהתפתחות ) Babes-Bolyai(בוליי -  אוניברסיטת באבס1971- ב

 36שלמדו ,  תלמידים בשמונה פקולטות14,438והיו בה , שלאחר מלחמת העולם השנייה
יטה בנה האוניברס, באותו הזמן.  חברי צוות אקדמי648התמחויות תחת הדרכתם של 

כתוצאה ממדיניות שגויה של האוניברסיטה , 1971אחרי ). Hasdeu(מעונות במתחם הסדאו 
צומצמה במידה ) Babes-Bolyai(בוליי -אוניברסיטת באבס, סקו'אוצ'תחת משטרו של צ

  .דרמטית
 19-ב,  פקולטות7- שלקחו קורסים ב5,940- מספר הסטודנטים באוניברסיטה צנח ל1989- ב

בוליי -אוניברסיטת באבס, 1992-ב.  חברי צוות אקדמי626התמחויות תחת הדרכתם של 
)Babes-Bolyai (יצרה מחדש את מבנה ההתמחויות שהיה לה בשיא ההתפתחות הקודמת .

י "שנתמכו ע,  התמחויות55- פקולטות ו11-מדו בשל, 12,247- מספר הסטודנטים הגיע ל
  . חברי צוות אקדמי826
) Cluj(' ההתפתחות המקיפה והחזקה ביותר בהיסטוריה של אוניברסיטת קלוג, 1993מאז 
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במונחים של (האוניברסיטה היא כיום מוסד הלימודים הגבוהים המגוון ביותר . התרחשה
 1999-וב, החלה הבניה של הקמפוס החדש 1996-ב. והמורכב ביותר ברומניה) התמחויות

בוליי - אוניברסיטת באבס2004-ב. הבנייה של המתחם החדש למעונות סטודנטים בהחלה
)Babes-Bolyai (הגיעה להתפתחות הגדולה ביותר בכל ההיסטוריה שלה.  

יוזמות , חשובות במידה מכרעת, ההתפתחות שהוזכרה לעיל עברה דרך החלטות רבות
מידת , ההתפתחות של מחקר מדעי, יקלית הנוגעות לארגון הלימודיםחדשות בצורה רד

יצירה של רשתות תקשורת , הפיכת התשתית למודרנית, השירותים הקהילתיים המוצעים
בדמוקרטיזציה והמעבר ) Babes-Bolyai(בוליי -המעורבות של אוניברסיטת באבס, מודרניות
לאוניברסיטה ) Babes-Bolyai(ליי בו-ההחלטות הפכו את אוניברסיטת באבס. של רומניה

אזרחית ומוסרית , בעלת מחויבות אינטלקטואלית, )1994(יוקרתית של מרכז ומזרח אירופה 
המרחיבה בצורה מאסיבית , )1993(אטלנטית - לדמוקרטיזציה של רומניה ולאינטגרציה אירו

ומית ההופכת את עצמה למוסד רלוונטי למערכת הבינלא, )1995(את ההשקעה בתשתיות 
י יוזמות חדשות "המתמודדת עם תנאים של גלובליזציה ע, )2000(של אוניברסיטאות 

בוליי -כל אלו היו החלטות מכריעות שיצרו את הפרופיל הנוכחי של אוניברסיטת , )2003(
)Babes-Bolyai.( לפי עקרונות פרויקט בולוניה, מונהגת האוניברסיטה2009מאז שנת.  

  :תחומי לימוד

, היסטוריה ופילוסופיה, מדעי החינוך ופסיכולוגיה:החוגים המבוקשים ביותר הם לחוגים 
  .חינוך גופני וספורט ומנהל עסקים, גאוגרפיה

  :רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה

  החוג למדעי המחשב ומתמטיקה• 
  החוג לפיסיקה• 
  החוג לביולוגיה וגאולוגיה• 
  החוג לגאוגרפיה• 
  סביבההחוג למדעי ה• 
  החוג להיסטוריה ופילוסופיה• 
 החוג לפסיכולגיה ומדעי החינוך•

  חוג למדעי המדינה ומנהל הציבור• 
  החוג לספרות• 
  החוג לתיאטרון וטלוויזיה• 
  החוג למשפטים• 
  החוג לחינוך גופני וספורט• 
  החוג ללימודי אירופה• 
  החוג לסוציולוגיה ועבודה סוציאלית• 
 החוג למנהל עסקים• 

 ישאוניברסיטת יא

 ,Alexandru Ioan Cuza University of Iasi –" אלקסנדרו יואן קוזה"אוניברסיטת 
Romania , היא הוותיקה ביותר מבין המוסדות " יאסי"הידועה בשמה גם בתור אוניברסיטת

ורבים מאלה שבודקים את האופציה של לימודים ברומניה , להשכלה גבוהה של רומניה
 בעקבות הוצאת צו של 1860האוניברסיטה הוקמה בשנת . מגיעים לאוניברסיטה הזאת

בחלוף השנים הצליחה האוניברסיטה . מוסדהנסיך אלכסנדרו יואן קוזה שהורה על הקמת ה
 –אך הבולטים ביותר שבהם הינם חינוך ומחקר , ליצור מסורת של הצלחה בתחומים רבים

לימודי דוקטורט . ולא מעט מהבוגרים של האוניברסיטה הזאת מתמחים בתחומים אלה
ולטת ובתחילת הדרך השפה שהייתה ש, ל החלו להיות נפוצים רק בעשורים האחרונים"בחו

באוניברסיטה היא דווקא השפה היוונית שהייתה נהוגה בתרבות המזרח אירופית באותם 
שבאותם , 19-השפה הרומנית התחילה להיות מושרשת במוסד רק בתחילת המאה ה. שנים

  .שנים החלו לעבור בוגרי התיכון למוסדות להשכלה גבוהה

הפקולטה , פטיםהפקולטה למש:  פקולטות בלבד3בתחילה האוניברסיטה הכילה 
עם השנים החלו להגיע צוותים אקדמיים ממקומות ). תאולוגיה(לפילוסופיה והפקולטה לדת 

להיות אחת " יאסי"דבר שגרם בסופו של דבר לאוניברסיטת , שונים ברחבי אירופה
 באוניברסיטה הזאת PHDתואר . מהאוניברסיטאות הטובות ביותר באירופה למחקר ומדע

האוניברסיטה היא , ים יכול לעשות להם את קפיצת המדרגה הנדרשתלחוקרים והיסטוריונ
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המפכה של שנת . בעלת שם עולמי בכל הקשור לפיתוח של מדענים ואנשי מדע מכל הסוגים
, שעברה שינויים מרחקי לכת באותה תקופה" יאסי" לא פסחה גם על אוניברסיטת 1989

 ויכלה לפתח קשרים –יכתה לו האוניברסיטה קיבלה את החופש והעצמאות שהיא כל כך ח
  .עם מוסדות ומקומות לימוד מכל רחבי אירופה

ל או כל תואר אחר יכולים להיות הרבה יותר פשוטים מאשר ללמוד "תואר שלישי בחו
 ולא פחות – אלף סטודנטים מידיי שנה 40-מכילה קרוב ל" יאסי"כיום אוניברסיטת , בישראל

.  הרמה הגבוהה שמאפיינת את המוסד הוותיק מרצים ואנשי חינוך שמשמרים את800-מ
 250-מנהלת קשרים בין לאומיים עם למעלה מ" יאסי"אוניברסיטת , ואם זה לא מספיק

ל "לימודי תואר שלישי בחו. אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה מכל רחבי העולם
הלימודים יכולות להקל עליכם את העתיד לאחר , באוניברסיטאות כל כך מנוסות ומיומנות

  .ולפתוח עבורכם דלתות רבות

כלכלה , מדעי המחשבים, כימיה, ביולוגיה:  פקולטות17יאסי  היום פועלות באוניברסיטת
פילוסופיה מדעי , מתמטיקה, משפטים, היסטוריה, גיאולוגיה, גיאוגרפיה, ומנהל עסקים

תיאולוגיה , ינוךפסיכולוגיה ומדעי ח, פיסיקה, חינוך גופני וספורט, סוציולוגיה, המדינה
הישראלים , מרכז למחקרים אירופאים, ומחלקה אחת, תיאולוגיה קתולית, אורתודוקסית

  .שהוא בין הטובים ברומניה ,מעדיפים את החוג למדעי חינוך ופסיכולוגיה

  :תחומי הלימוד

, כלכלה ומנהל עסקים, פסיכולוגיה, החוג למדעי החינוך: החוגים המבוקשים ביותר הם
  .ספרות, היסטוריה

  :רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה

  החוג לביולוגיה• 
  החוג לכימיה• 
  החוג למשפטים• 
  החוג לכלכלה ומנהל עסקים• 
  החוג לחינוך גופני ולספורט• 
  החוג לפילוסופיה• 
  החוג לפיסיקה•

  החוג לגאוגרפיה וגיאולוגיה• 
  החוג לאינפורמטיקה• 
  חוג להיסטוריה• 
  החוג לספרות• 
  החוג למתמטיקה• 
 החוג לפסיכולוגיה ומדעי חינוך• 

  

 אוניברסיטת ווסט טימישוארה

, בטימישוארה היא אחת מבין האוניברסיטאות גודלות והמוכרות ברומניה" ווסט"אוניברסיטת 
אוניברסיטת ווסט הוקמה . האוניברסיטה ממוקמת בעיר טימישוארה שנמצאת במערב רומניה

.  שחייב להקים אוניברסיטה בצעד המערבי של רומניה660 עקב צו 1944בשנת 
כאשר הראשונה שהוקמה היא הפקולטה רפואה ,  פקולטות13- האוניברסיטה מורכבת מ

, ל בפרט"לימודי דוקטורט בחו. ורוקחות בעבר היא נקראה המכון לרפואה הומנית
 כאשר לימודי הרפואה גם הם –ובאוניברסיטת ווסט בפרט יפתחו בפניכם אפשרויות רבות 

  .נמצאים בחלק מהתוכניות הקיימות

וכתוצאה מכך סופחו , להונגריה' וזבזמן מלחמת העולם השנייה סופחה העיר קל
 הסיפוח יצר את הפקולטה –' לאוניברסיטת ווסט חלק מהפקולטות של אוניברסיטת קלוז

אם תבחרו באופציה של לימודים ברומניה תוכלו למצוא . השנייה של האוניברסיטה
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 אף ולעיתים(שיכול להיות שארץ לא היו ניתנות לכם בצורה ראויה , הזדמנויות חסרות תקדים
עם השנים ידעה אוניברסיטת ווסט תקופות לא ). ההזדמנויות הללו לא היו ניתנים לכם בכלל

אושסקו שגרמו למקצועות 'פשוטות כאשר התקופה הקשה ביותר הייתה בזמן משטרו של צ
, היסטוריה, אומנות:  חלק מהמקצועות היו חשובים במיוחד כמו–רבים להיעלם כלא היו 

. מיה וכך נוצרה תהום שהיה קשה מאוד לגשר אחריה לאחר מכןביולוגיה וכי, מוזיקה
 או כל סוג PHDהתקופה הקשה פגעה בכל מי שלמד באוניברסיטה גם באלה שעשו תואר 

  .אחר של תואר

וכיום אוניברסיטת ווסט היא אחת , לאחר המהפכה הרומנית ידעה האוניברסיטה להשתקם
אם . ועדת לסטודנטים מכל רחבי העולםמהאוניברסיטאות המובילות ביותר ברומניה המי
יכול להיות שהפתרון נמצא ממש מעבר , ל"אתם בודקים אופציה של לימודי דוקטורט בחו

לאוניברסיטת ווסט יש הסכמים . לפינה ושווה לכם לבדוק את האופציה של אוניברסיטת ווסט
יות הרבות זה מעיד על החוזק והאפשרו, אקדמיים עם אוניברסיטאות רבות ברחבי העולם

, לימודי דוקטורט אמורים להיות קשים. שיכולות לעמוד לרשותכם אם תבחרו באופציה הזאת
 וזה הזמן 0אך אם תבחרו את המוסד הלימודי הנכון תוכלו להקל עליכם בצורה יוצאת דופן 

שלכם לעשות את הבחירה הנכונה ולבחור באחת מהאוניברסיטאות הטובות ביותר ברומניה 
  .ללובאירופה בכ

  :תחומי הלימוד

יה וסוציולוגיה ומדעי הכלכלה והמנהל פסיכולוג, היסטוריה, ספרות: החוגים המבוקשים ביותר
  ).חינוך ועסקים ,בוריצי(

  :רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה

  החוג למתמטיקה וידענות• 
  החוג לפיסיקה• 
  גאוגרפיה, ביולוגיה, החוג לכימיה• 
  היסטוריה ותיאולוגיה,  החוג לספרות•

  החוג לסוציולוגיה ופסיכולוגיה• 
 החוג לכלכלת מדעים• 

  החוג לאמנויות• 
  החוג למוסיקה• 
  החוג לחינוך גופני וספורט• 
פילוסופיה ומדעי , החוג למדעי מדינה• 

  תקשורת
 החוג למדעים המנהליים• 

האוניברסיטה למדעי החקלאות ורפואה 
 'וטרינרית קלוז

אחת מהן , ל יכולים להציע לכם בין היתר גם אפשרויות לא שגרתיות"לימודי דוקטורט בחו
 University of –' נמצאת ללא ספק באוניברסיטה למדעי החקלאות ורפואה וטרינרית קלוז

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca . האוניברסיטה
האוניברסיטה הוקמה תחת השם המכון . 1869 שנה בשנת 150-נוסדה לפני קרוב ל

ומהר מאוד היא הפכה להיות אחת מהאוניברסיטאות ', למחקרים אגרונומיים של קלוז
 ובכלל מהאוניברסיטאות המובילות ביותר באירופה נכון –היוקרתיות ביותר של רומניה 

באוניברסיטה , לימודים ברומניה יכולים להציע לכם מגוון עשיר של תחומי לימוד. להיום
נפוקה תוכלו למצוא מספר פקולטות בניהם את '  קלוז–לחקלאות ורפואה וטרינרית 

ביוטכנולוגיה ועוד אופציות הפקולטה לביולוגיה ו, הפקולטה לחקלאות הפקולטה לווטרינריה
 וגם תואר ראשון ושני לכאלה הנמצאים PHDבין היתר האוניברסיטה מציעה תואר . רבות

  .בתחילת הדרך ומחשבים להשתלב באוניברסיטה

הקמפוס נמצא בסמוך ,  נאפוקה–' הקמפוס המרכזי של האוניברסיטה ממוקם בעיר קלוז
. הסטודנטים להגיע לאוניברסיטה ללא בעיהלמרכז העיר וכך בעצם נוצרת גישה נוחה לכל 
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, מחוץ לקמפוס קיימים הראשי של האוניברסיטה קיימות חוות חינוכיות ותחנות שדה מעטות
לימודי תואר שלישי . ואם לא די בכך האוניברסיטה מחזיקה שלוחה בעיר וביטרבו שבאיטליה

האפשרויות , י ביטויל יכולים לאפשר לכם להביא את כל הפוטנציאל הטמון בכם לידי"בחו
הולכות והופכות להיות ממשיות יותר כאשר מוסד לימודי גדול ורחב היקף מציע לכם ללמוד 

נפוקה היא אחת '  קלוז–חשוב לציין כי אוניברסיטה לחקלאות ורפואה וטרינרית . בתחומיו
ת ויש הטוענים כי היא אחת המרשימו, היפות והגדולות ביותר מבין אוניברסיטאות רומניה
  .ביותר מבין אוניברסיטאות מזרח אירופה בכלל

כאשר המעון הבולט ,  סטודנטים1200- נכון להיום המעונות של האוניברסיטה יכולים להכיל כ
ובין שלל הדברים , שטח האוניברסיטה רחב היקף. ביותר בתוך האוניברסיטה הוא האסדו

ות שיספקו לכם את שנמצאים בתחומי האוניברסיטה תוכלו למצוא שטחי יערות ומדשא
לימודי דוקטורט . השקט ללמוד ולהיות מרוכזים בכל פינה שבה תבחרו ברחבי האוניברסיטה

 –ולכן אוניברסיטה לחקלאות ורפואה וטרינרית , או כל תואר אחר יכולים להיות קשים במיוחד
 –נפוקה משתדלת לספק לכם את כל הצרכים להצליח ולעשות את מה שמוטל עליכם ' קלוז
 כתבי עת 50,000ומעל ,  כרכים165,000-פרייה של האוניברסיטה תוכלו למצוא יותר מבס

  .מכל התחומים

  :תחומי לימוד

  .מנהל כלכלי חקלאי ורפאוה וטרינרית, מדעי החקלאות: הםהחוגים המבוקשים 
  :רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה

  

  החוג לגננות ונוף• 
 החוג ליערנות• 

   החוג למדעי הכלכלה• 
  החוג למדעים מדויקים ומדידות• 

  

 טימישוארה" פוליטכניקה"

 10מכילה בתוכה , Polytechnic University of Timișoara –" פוליטכניקה"אוניברסיטת 
 אלף 15- ובשנה אחת לומדים בתחומי האוניברסיטה קרוב ל, מחלקות עצמאיות 4-פקולטות ו

סטודנטים שמטרתם העיקרית היא להפוך למהנדסים עם תואר יוקרתי מאחת 
בשנים האחרונות החלו באוניברסיטה לפתח . האוניברסיטאות המובילות באירופה להנדסה

מודי דוקטורט או כל תואר אחר בין אם מדובר באופציה של לי, את התחום של למידה מרחוק
ויצירת קשרים ,  על ידי יצירת קשרים עם מוסדות לימוד להשכלה גבוהה ברחבי העולם–

. מסוגים שונים בין היתר החלפת סטודנטים או חלוקת משאבים והצלחות האחת עם השנייה
ללא ספק המהלך הזה הגביר את החשיפה לאוניברסיטה ופתח בפני סטודנטים רבים את 

  .פשרות לבוא ולהצליח בתחום ההנדסה תוך זמן קצרהא

, לימודי דוקטורט או כל סוג אחר של תואר הקשור לתחום הטכני יכולים להיות קשים מנשוא
הנמצאת בעיר טימישוארה שהיא בעצם " פוליטכניקה"תרשו לנו להכיר לכם את אוניברסיטת 

. עוסקת בתחום הטכניאחת מהאוניברסיטאות הגדולות ביותר במרכז ומזרח אירופה ה
הסיבה להקמת האוניברסיטה נבע בעיקר מהצורך , 1920האוניברסיטה הוקמה בשנת 

 ולכן הקמת האוניברסיטה גרמה לכך שרומניה יכלה –במהנדסים זמינים באותם שנים 
לימודים ברומניה בכלל ובאוניברסיטת . להכשיר מהנדסים מקומיים לבעיות כאלה ואחרות

עד כה למדו בתחומי ,  יכולים להיות מעניינים ומאתגרים במיוחדבפרט" פוליטכניקה"
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 אלף סטודנטים שרובם הגדול יוצא לשוק העבודה עם תואר או 100-האוניברסיטה קרוב ל
  . ונחטף ישר לשוק העבודה בכל מדינה באירופהPHDתואר 

באוניברסיטה מספקים , ס של האוניברסיטה הוא אחד המתקדמים באירופהומפהק
 החל מחדרים רבים ומגוונים לנוחיות הסטודנטים ועד –נטים את כל התנאים להצלחה לסטוד

למגרשי ספורט וקפיטריה גדולה במיוחד שגם היא נועדה על מנת להקל על מי שלומד את 
ל בתחום ההנדסה יכול להיות אופציה "תואר שלישי בחו. השהות באוניברסיטה עצמה

 אם אתם אוהבים את תחום ההנדסה ורוצים לעשות ,מעניינת עבור אלה שמתעניינים בתחום
 ההזדמנות נמצאת ממש מעבר –תואר שלישי באחד מהמוסדות היוקרתיים ביותר באירופה 

אתכם ולהכין אתכם לקראת ל יכולים לחשל "לימודי תואר שלישי בחו. לפינה מבחינתכם
דות לימוד בארץ ולהביא אתכם למודעות ויכולת הבנה גבוהה יותר מאשר מוס, תיהדבר האמ

  .בתחום הטכני

  תחומי לימוד
  .מנהל התעשייה ומנהל להנדסה ציבורית, ארכיטקטורה: החוגים המבוקשים ביותר הם

  :רשימת החוגים הקיימים באוניברסיטה

  החוג לארכיטקטורה • 
  החוג לתעשייה כימיה והנדסה סביבתית• 
  החוג לאלקטרוניקה ותקשורת הנדסה• 
   החוג להנדסת הונדוארה•

 החוג להנדסה מכאנית• 

  החוג לאוטומציה ומחשבים• 
  החוג להנדסה אזרחית • 
  החוג להנדסת החשמל• 
  החוג לניהול התחבורה• 
 החוג למדעי תקשורת• 
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 תנאי קבלה

  :באוניברסיטאות ברומניה P.H.D קבלה ללימודים לתואר שלישיהתנאי להלן 

  כללי

כמוסמכות להעניק , האוניברסיטאות מופיעות ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה ברומניה
- וסט אוניברסיטי',קלוז"  בולאי-בבש (Ph. D- וBA, MAתארים אקדמאים 

  .)יאסי-קוזה.י.וא,טימישוארה

ת לפנות בכתב למשרד החינוך ולקבל אישור /ל חייב"ת ללמוד באוניברסיטת הנ/יןיהמעונ
. 91911ירושלים , 2דבורה הנביאה ' רח, ל"הערכת תארים ודיפלומות מחוהמחלקה ל, אישי
  ).ב"דוגמא של אישור אישי מצ. (5603876-02: פקס

  -הלימודים ב, 11' תיקון מס, י חוק המועצה להשכלה גבוהה"עפ
"Babes-Bolyai" Univesity Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Bucuresti.  

  ".Distance Learning"חה ולא בשיטת לא מתקיימים בישראל כשלו

ת לאוניברסיטה ללימודים /ית מתקבל/הסטודנט. הלימודים נערכים ישירות במוסד האם
ולאחר אישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות נקבעת תכנית , כתלמיד מחקר

  .מחקר בשיתוף עם המנחה המדעי של האוניברסיטה

  תנאי הקבלה

  . מוכר MAתואר 
  .ישיראיון א

  .אישור נושא המחקר

  :מסמכים דרושים להרשמה
   .טופס הרשמה לאוניברסיטה    .א
  ).מתורגם לאנגלית ובאישור נוטריון ( וגיליון ציוניםMAתעודת     .ב
  ).מתורגם לאנגלית ובאישור נוטריון ( וגיליון ציוניםBAתעודת      .ג
  ).מתורגם לאנגלית ובאישור נוטריון (תעודת בגרות וגיליון ציונים     .ד
  .                                                   וגיליון ציונים) 'אחות וכד, הנדסאי, הוראה(תעודות מקצועיות     .ה
  ).באנגלית (מכתב המלצה    .ו
  ).אנגלית/עברית  (.תעודת לידה    .ז
  .CV –קורות חיים      .ח
  ).ספרים שפורסמו/מאמרים (– רשימת פרסומים     .ט
  ).HIVכולל (תעודה רפואית       .י
                                                                                          . תמונות פספורט3    .יא
                                                .                                                                    צילום דרכון.  יב
  ).     מתורגם לאנגלית ובאישור נוטריון(מרשם אוכלוסין ממשרד הפנים . יג

  

                                                                                                                                                  

  :עלות התוכנית בהתאם לפקולטה בה לומד הדוקטורנט
  . מלא עד לקבלת התואר שכר לימוד    .א
  הדרכה ויעוץ לאורך כל זמן הלימודים.    ב

  .פרוט פריסת התשלומים תסוכם עם החתום מטה ודרישות האוניברסיטה
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  :נוהלי רישום

  :כל מועמד ללימודים מתבקש להציג את המסמכים הבאים לצורך הרשמתו
  .קורות חיים הכוללים פירוט על השכלתו והתפקידים שממלא המועמד במקום עבודתו    .1
  .כולל השתלמויות מקצועיות, תעודות המעידות על השכלה    .2
  )גיליון ציונים+ ס "תעודת גמר ביה(גיליון ציונים + תעודת בגרות     .3
  .גיליון ציונים + BAתעודת     .4
  .גיליון ציונים + MAתעודת     .5
  .תעודת לידה    .6
  .HIV+ תעודת בריאות     .7
  .טופס רישום מלא    .8
  .ל"טופס רישום לאוניברסיטת האם בחו    .9

 .יורו1000–דמי הרשמה   .10

  :מסמכים
  .המסמכים צריכים להיות בשפה האנגלית ומאושרים על ידי נוטריון    .1
    תהיה עזרה בקביעת הנושא , לוח זמנים ונהלי הלימודים ימסרו לאחר ההרשמה    .2
  ".המחקרי"
  .ורנט מוצמד מנחה מטעם האוניברסיטה ולכל דוקט–התכנית היא ייחודית     .3
תתבצע לאחר תאום לוח זמנים עם המנחה , ל"הנסיעה לקמפוס האוניברסיטה בחו    .4

  .האקדמי
  .יושם דגש על טיפוח המחקר היישומי בכל נושאי המחקר    .5
     רומניה ולא של , נפוקה-'קלוז" בולאי-בבש"התואר האקדמי הוא של אוניברסיטת     .6

  .האחריות האקדמית היא של האוניברסיטה. לישרא
  .אדמיניסטרטיבית, הנציג ילווה ויתמוך בסטודנט רק מבחינה מנהלית    .7

  :נושאים לעבודות מחקר
מדעי , גיאוגרפיה, חינוך, כלכלה ומנהל עסקים, מנהל ציבורי, מנהל חינוכי: פרוט התחומים

, מתמטיקה, פילוסופיה, ספרות, סוציולוגיה, היסטוריה, לימודי יהדות, חינוך מיוחד, המדינה
  .מדעי החקלאות ועוד, משפטים, פסיכולוגיה, פיזיקה

  :הפסקת לימודים
הודעה שנמסרה בטלפון או .  על כך בכתבסטודנט המבקש להפסיק את לימודיו חייב להודיע
הסטודנט יחויב בתשלום עבור התקופה , בעל פה לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת הלימודים

  ).צמוד לשער היורו(, שבה למד

  :התחייבות לתשלום שכר הלימוד
ואני , ל והן ברורות לי"ה כי קראתי את הוראות שכ/ת ומצהיר/ת מטה מאשר/אני החותם
ת בהתאם /ם לכם את מלא שכר הלימוד עבור הלימודים בהם אני מעונייןת לשל/מתחייב

במועדים ובתנאים כמפורט בהוראות תשלום , שיעור אשר ייקבע כשכר לימוד, להודעתכם
  .ל וכפי שיקבעו על ידכם"שכ

  .עליי להודיע על כך בכתב, ת להפסיק את לימודי/ידוע לי כי אם אהיה מעוניין

  :אותסדרי הנסיעה לאוניברסיט

היומיים הראשונים . ידי מפעלות חינוך בלבד- סדרי הנסיעה ולוחות הזמנים יקבעו על
נוכחות , על ידי נציגי מפעלות חינוך, ברומניה יוקדשו להכנה ותדריך לקראת המבחנים

 –החל מהיום השלישי . ב"פגישות עם המרצים המנחים וכיו, במהלך המבחן באוניברסיטה
  .רכי הסטודנטיםפעילות חופשית בהתאם לצו

  il.org.phd.www: מדריכים מומלצים להורדה מהאתר
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