ΙΣΡΑΗΛ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ισραήλ κατέχει ένα αξιόλογο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
παγκοσμίως με κάποια από τα πανεπιστήμια του να κατατάσσονται
στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια, έτσι συνεπώς και δικαίως θεωρείται
ως μία από τις καλύτερες επιλογές χώρας για σπουδές. Οι
εκπαιδευτικοί του θεσμοί επικεντρώνονται σε πρωτοποριακές ιδέες,
στην έρευνα και ανάπτυξη, στους τομείς της επιστήμης, καθώς και της
τεχνολογίας.
Τα προσόντα που αποκτώνται είναι παγκοσμίως
αναγνωρισμένα και αποδεκτά. Πέραν των δημόσιων πανεπιστημίων,
προσφέρονται επιπλέον εναλλακτικές επιλογές όπως τα ιδιωτικά
πανεπιστήμια και τα ξένα πανεπιστήμια, τα οποία διατηρούν
παραρτήματα τους στο Ισραήλ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα κριτήρια εισδοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ισραήλ
ποικίλλουν αναλόγως του επιπέδου των σπουδών που ενδιαφέρουν
τον κάθε υποψήφιο. Τα περισσότερα προγράμματα απαιτούν καλή
γνώση της Εβραϊκής γλώσσας. Το ακριβές επίπεδο που απαιτείται
καθορίζεται ξεχωριστά από το κάθε πανεπιστήμιο ή κολλέγιο.
Προγράμματα σπουδών και κύκλοι μαθημάτων που προσφέρονται
στην Αγγλική γλώσσα απαιτούν συγκεκριμένα αποδεικτικά γνώσης της
αγγλικής γλώσσας, όπως για παράδειγμα TOEFL ή κάποια άλλη
αντίστοιχη εξέταση.



Προπτυχιακό
επίπεδο

Για εισδοχή σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelor degree)
σε πανεπιστήμια ή κολλέγια στο Ισραήλ απαιτείται απολυτήριο
Λυκείου ισοδύναμο του Ισραηλίτικου Bagrut. Στην περίπτωση που τα
διπλώματα απόλυσης δεν θεωρούνται ισοδύναμα του Bagrut, οι
υποψήφιοι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί μετά την συμπλήρωση ενός
έτος φοίτησης σε ξένο πανεπιστήμιο. Εναλλακτικά, τους παρέχεται η
ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάποιο προπαρασκευαστικό
ακαδημαϊκό πρόγραμμα στο Ισραήλ, το οποίο θα τους παρέχει τα
απαιτούμενα προσόντα που χρειάζονται για εισδοχή.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται από τους υποψηφίους να
περάσουν μια ψυχομετρική εξέταση εισδοχής, το Psychometric
Entrance Test (PET) από το National Institute of Testing and Evaluation
(NITE) ή το US Scholastic Aptitude or Assessment Test (SAT). Για
κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα ίσως να απαιτούνται επιπλέον
κριτήρια εισδοχής όπως λόγου χάρη προσωπικές συνεντεύξεις, ή
επιπλέον εξετάσεις.





Μεταπτυχιακό
επίπεδο

Διδακτορικό επίπεδο

Τα κριτήρια εισδοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
περιλαμβάνουν συνήθως μια καλή βαθμολογία (Β) σε σχετικό
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Κάποια, μεταπτυχιακά
προγράμματα ενδεχομένως να ζητούν καλύτερες βαθμολογίες και σε
κάποιες περιπτώσεις εξετάσεις GRE ή GMAT, όπως επίσης και
προσωπικές συνεντεύξεις. Καθώς τα προπτυχιακά προγράμματα
σπουδών στο Ισραήλ είναι εξειδικευμένα, οι υποψήφιοι
ενδιαφερόμενοι κάτοχοι πτυχίων ξένων πανεπιστημίων πιθανόν να
χρειάζεται να παρακολουθήσουν συμπληρωματικά μαθήματα,
επιπρόσθετα με το κύριο πρόγραμμα σπουδών.
Όσον αφορά τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών, ζητείται από τους

υποψήφιους να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε σχετικό αντικείμενο
σπουδών, με μια πολύ καλή μεταπτυχιακή εργασία και καλή γενική
βαθμολογία. Τα ακριβή κριτήρια εισδοχής καθορίζονται από την κάθε
σχολή και πρόγραμμα σπουδών.
Εξαρτάται από το κάθε πανεπιστήμιο εάν θα καθορίσει ή όχι
συγκεκριμένα κριτήρια εισδοχής. Συνήθως προγράμματα σπουδών
όπως για παράδειγμα ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής,
φυσιοθεραπείας και λογοθεραπείας απευθύνονται σε Ισρηλινούς
υπήκοους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν πολύ αυστηρά
κριτήρια εισδοχής.
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα περισσότερα Ισραηλινά πανεπιστήμια προσφέρουν το Mechina το
οποίο είναι ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα μαθημάτων, που
διαρκεί ένα χρόνο και στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις
μεθόδους διδασκαλίας του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και στην
προετοιμασία τους για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους σε
όποιοδήποτε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ισραήλ. Μέσω
του προγράμματος καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων το οποίο
περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα, Ιουδαϊκές Σπουδές, Μαθηματικά,
Εβραϊκά και κάποια επιλεγόμενα μαθήματα. Αυτό το πρόγραμμα
προετοιμάζει τους φοιτητές τόσο για τις ακαδημαϊκές τους σπουδές
όσο και για να γνωρίσουν την τέχνη της κοινωνικοποίησης με τους
συμφοιτητές τους, αλλά και της ενσωμάτωσης στην Ισραηλινή
κοινωνία.
Η υποβολή των αιτήσεων ακολουθεί τη συνήθη διαδιακασία των
περισσοτέρων Ευρωπαϊκών χωρών.
Οι αιτήσεις πρέπει να
υποβάλλονται στο κάθε πανεπιστήμιο.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι περισσότεροι κύκλοι σπουδών στα Ισραηλινά ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι στα Εβραϊκά, αλλά αρκετά Ισραηλινά
πανεπιστήμια και κολλέγια προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην
αγγλική γλώσσα για τους φοιτητές από το εξωτερικό, σε πτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, και σε καλοκαιρινά προγράμματα.
Εντατικά προγράμματα εκμάθησης Εβραϊκών (Ulpan) απευθύνονται
κυρίως σε φοιτητές που εγγράφονται σε ακαδημαϊκά προγράμματα σε
πανεπιστήμια στο Ισραήλ, αλλά είναι επίσης ανοικτά σε εξωτερικούς
φοιτητές με κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



Πρώτη Κατηγορία

Το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ισραήλ αποτελείται από
τέσσερις κατηγορίες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η πρώτη κατηγορία είναι τα δημόσια πανεπιστήμια όπου
συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα εννέα (9):
1. Hebrew University of Jerusalem
2. Tel Aviv University (TAU)
3. Weizmann Institute of Science
4. Technion
5. Ben‐Gurion University of the Negev
6. Haifa University
7. Bar‐Ilan University
8. Open University
9. Ariel University of Samaria
Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε αυτά
τα ιδρύματα είναι στην Εβραϊκή γλώσσα αλλα τα περισσότερα
πανεπιστήμια προσφέρουν διεθνή προγράμματα στα αγγλικά.
Προσφέρουν επίσης ένα προπαρασκευαστικό κύκλο μαθημάτων στην
Εβραϊκή γλώσσα (ulpan) το οποίο είναι απαιτούμενο κριτήριο
εισδοχής για τους περισσότερους ξένους φοιτητές.

Δεύτερη Κατηγορία

Η δεύτερη κατηγορία είναι τα δημόσια κολλέγια. Τα ιδρύματα αυτά
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα σπουδών, όπως τέχνες και σχέδιο,
μουσική και χορό, τεχνολογία και μηχανολογία, επικοινωνίες,
διατροφολογία, νομική, διαχείριση, νοσηλευτική, και πολλά άλλα.Τα
ινστιτούτα αυτά προσφέρουν κυρίως πτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών (Bachelors/Masters) και δεν είναι
εξουδιοδοτημένα να απονέμουν διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Τρίτη Κατηγορία

Η τρίτη κατηγορία είναι τα Παιδαγωγικά κολλέγια. Αυτά τα ιδρύματα
προσφέρουν πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην
εκπαίδευση και σε τομείς σχετικούς με την εκπαίδευση.

Τέταρτη Κατηγορία

Η τέταρτη κατηγορία ιδρυμάτων είναι τα ιδιωτικά κολλέγια, τα είναι
συνήθως πιο ακριβά από τα δημόσια ιδρύματα. Και αυτά τα Ιδρύματα
απονέμουν μόνο πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ποικίλλουν μεταξύ των σχολών, αλλά ο μέσος όρος
κυμαίνεται στα 8,000 ευρώ τον χρόνο.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η κυβέρνηση του Ισραήλ προσφέρει υποτροφίες σε Κύπριους
υπήκοους. Οι υποτροφίες δίνονται σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν
εξασφαλίσει θέση σε πανεπιστήμια του Ισραήλ. Προσφέρονται οι
ακόλουθες δύο υποτροφίες:







• Για καλοκαιρινά μαθήματα εκμάθησης γλώσσας
• Για διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους για πτυχιακές, μεταπτυχιακές
σπουδές ή έρευνα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (συνέχεια)

Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα βασικά κριτήρια:
1. Να είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή άλλου υψηλού επιπέδου
πτυχίου με καλή βαθμολογία
2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας
3. Να γνωρίζουν Αγγλικά ή Εβραϊκά
4. Να πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής του
ινστιτούτου στο οποίο εγγράφονται
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων, τις
ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων κ.τ.λ., παρακαλούμε όπως
απευθύνεστε στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, τηλ. 22369507,
ηλεκτρονική διεύθυνση: press@nicosia.mfa.gov.il

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ Τα περισσότερα πανεπιστήμια διαθέτουν γραφείο που βοηθάει τους
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ξένους φοιτητές σε διάφορα θέματα, όπως αιτήσεις για εξασφάλιση

άδειας παραμονής, εξεύρεση χώρου διαμονής κ.τ.λ. Τα πανεπιστήμια
προσφέρουν σε ξένους φοιτητές εγκαταστάσεις στέγασης εντός και
εκτός της πανεπιστημιούπολης. Το κόστος ποικίλλει αναλόγως της
περιοχής και του τύπου διαμονής.
Το ποσό των εξόδων εξαρτάται από το αν διαμένει ο φοιτητής εντός ή
εκτός πανεπιστημιούπολης, αλλά ο μέσος όρος για το κόστος
διαβίωσης είναι παρόμοιο με αυτό της Κύπρου.
Η ιατρική ασφάλεια συνήθως περιλαμβάνεται στο ποσό των
διδάκτρων.

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ Η φοιτητική άδεια παραμονής πρέπει να εκδίδεται μέσω των τοπικών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ προξενείων και ισχύει για ένα χρόνο. Αν ο φοιτητής σκοπεύει να
παρατείνει τη διαμονή του πέραν του ενός χρόνου, θα πρέπει να
εξασφαλίζει νέα άδεια παραμονής που θα εκδίδεται στο Ισραήλ. Για
μετάβαση στο Ισραήλ το διαβατήριο θα πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ Studying in Israel:
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ http://www.gov.il/FirstGov/TopNavEng/EngSituations/ESStudentsGuide/
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/AboutIsrael/Education/Pages
/English_programs_Israeli_universities_colleges.aspx
 The Hebrew University of Jerusalem‐ Rothberg International School:
http://overseas.huji.ac.il/
 Tel Aviv University: http://english.tau.ac.il/study_abroad
 Ben‐ Gurion University of the Negev:
http://in.bgu.ac.il/en/international‐studies/Pages/default.aspx
 Bar‐Ilan University:
http://www1.biu.ac.il/indexE.php?id=1058&pt=4&pid=90&level=3&cP
ath=90
 Open University of Israel: http://www‐e.openu.ac.il/#

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(συνέχεια)

 Weizmann Institute of Science: http://www.weizmann.ac.il/
 University of Haifa: http://overseas.haifa.ac.il/
 Technion Israel Institute of Technology:
http://www1.technion.ac.il/en/International‐Programs
 Ariel University: http://www.ariel.ac.il/en
 Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem:
http://www.bezalel.ac.il/en/
 Jerusalem Academy of music and dance: http://www.jamd.ac.il/en
 School of Visual Theatre: http://visualtheatre.co.il/en/about
 IDC Herzliya:
http://portal.idc.ac.il/en/main/homepage/pages/homepage.aspx
 Sapir College: http://eng.sapir.ac.il/

