:לאוניברסיטת חיפה יש הסכם חילופי סטודנטים עם האוניברסיטאות הבאות

:אירופה
University

Country

Comments
כל ההסכמים מיועד לסטודנטים מכל החוגים לתואר ראשון ושני – שימו
לב להערות

Eberhard Karls University
Tuebingen
http://www.uni-tuebingen.de

Germany

:רשימת קורסים מוצעים
http://www.uni-tuebingen.de/en/international/international-students-intuebingen/studying-in-tuebingen-erasmus-exchange/download-area.html

University of Bremen
http://www.uni-bremen.de/en.html

Germany

: אך יש מספר קורסים באנגלית יש לבדוק באתר בלשונית,*** מלמדים בעיקר בגרמנית
.“ עבור קורסים באנגליתCourses taught in English”
http://www.uni-bremen.de/en/studies/lecture-courses/courses.html
http://www.uni-bremen.de/en/international/internationalercampus/study-programs.html.

Jacobs University
http://www.jacobs-university.de/
ADA University

Germany

http://www.jacobs-university.de/incoming-international

Utrecht University
http://www.ruu.nl
University of St. Gallen
http://www.unisg.ch

Baku,
Azerbaijan
Holland

www.ada.edu.az
list of courses http://www.ada.edu.az/Documents/Catalogue%2020152016.pdf
www.uu.nl/exchange

Switzerland

Bucerius Law School
school.de/visiting_students.html

Germany

http://www.unisg.ch/en/studium/austauschprogramme/incomingdetailsga
staufenthalt/kursinformationen
 עדיפות בעלי רקע במשפט עסקי,רק לסטודנטים למשפטים

Stockholm University
http://www.juridicum.su.se/jurweb/
utbildning/exchange_courses12_13.
asp?lang=eng
Humboldt University
http://international.huberlin.de/en?set_language=en
University of Mannheim
www.uni-mannheim.de/aaa

Sweden

ד' ותואר שני בלבד-רק לסטודנטים למשפטים – לשנים ג' ו

Germany

https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-demausland/wegweiser?set_language=en

Germany

http://www.uni-mannheim.de/io/english/startpage/index.html

Catholic University of Applied
Sciences-Freiburg
https://www.kh-freiburg.de/en

Germany

https://www.kh-freiburg.de/en/studying/future-students/applicationprocedure-exchange-students

Masaryk University
http://www.muni.cz/

Czech
Republic
Denmark

http://cic.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student

Aarhus University
http://www.au.dk/en/
Saint Petersburg University
https://english.spbu.ru/
University of Verona
https://www.univr.it/it/ateneo

Russia
Italy

http://www.au.dk/en/internationalcentre/
https://english.spbu.ru/education/courses-in-english-and-other-foreignlanguages
https://www.univr.it/en/web/guest/course-catalogue
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: קנדה ומקסיקו,ארה"ב
University

Country

Comments

כל ההסכמים מיועד לסטודנטים מכל החוגים לתואר ראשון ושני – שימו לב להערות
*** מיועד רק לתלמידי תואר ראשון
http://world.utexas.edu/isss/students/exchange/apply

University of Texas at Austin
http://www.utexas.edu

USA

University of Richmond
http://international.richmond.edu

USA

Kent State University
www.kent.edu/global

USA

*** מיועד רק לתלמידי תואר ראשון
http://international.richmond.edu/students/index.html
:קורסים מוצעים
http://registrar.richmond.edu/catalogs/index.html
http://www.kent.edu/globaleducation/international-students-and-scholars

Florida Atlantic University
http://www.fau.edu/

USA

http://www.fau.edu/goabroad/International_Exchange_Students.php

University of Connecticut
http://www.uconn.edu/index.php

USA

רק לסטודנטים למשפטים

University of Miami School of
Law
http://www.law.miami.edu/about_
us/index.php

USA

ד' בלבד-רק לסטודנטים למשפטים – לתלמידי שנה ג' ו

UCLA School of Law
http://www.law.ucla.edu/llm

USA

רק לסטודנטים למשפטים

Western University
http://www.uwo.ca/

Canada

University of Calgary
http://www.ucalgary.ca/

Canada

*** תואר ראשון בלבד
http://iesc.uwo.ca/
https://www.ucalgary.ca/iss/before-you-arrive/exchange

Hawai’i Pacific University
http://www.hpu.edu/

USA

http://www.hpu.edu/Study_Abroad/About/page_foreign.html

University of Michigan
http://ssw.umich.edu/

USA

*** מיועד רק לסטודנטים הלומדים עבודה סוציאלית – תואר שני
http://ssw.umich.edu/offices/global-activities/exchange-visitors

Universidad Anahuac
https://www.anahuac.mx/m
exico/en

México

https://www.anahuac.mx/mexico/internacionalizacion
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:אסיה
University

Country

Inha University

Korea

Shanghai University

China

Comments

כל ההסכמים מיועד לסטודנטים מכל החוגים לתואר ראשון ושני – שימו לב להערות
לכל החוגים
https://eng.inha.ac.kr/mbshome/mbs/eng/subview.do?id=eng_0105030100
00
לכל החוגים
www.shu.edu.cn
לכל החוגים
http://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/exchange_student_program
_overview.jsp
רק לסטודנטים למשפטים

Konkuk University

Korea

Shanghai University of Finance
and Economics
http://english.sufe.edu.cn/2939/lis
t.htm

China

Shanghai Normal University
http://www.shtu.edu.cn/en

China

לסטודנטים מהחוג ללימודי אסיה בלבד – לימודי שפה בלבד
לפרטים נוספים יש לפנות לחוג

East China Normal University
ECNU
http://www.ecnu.edu.cn

China

BA/MA יש לימודי שפה סינית וניתן לשלב גם עם קורסים באנגלית
http://english.ecnu.edu.cn/1754/list.htm

Doshisha University
http://www.doshisha.ac.jp/english/

Japan
Kyoto

לסטודנטים מהחוג ללימודי אסיה בלבד – לימודי שפה בלבד
לפרטים נוספים יש לפנות לחוג

Akita University
http://www.akita-u.ac.jp/english/

Japan

לסטודנטים מהחוג ללימודי אסיה בלבד – לימודי שפה בלבד
לפרטים נוספים יש לפנות לחוג

Waseda University
http://www.waseda.jp/top/indexe.html

Japan
Tokyo

לסטודנטים מהחוג ללימודי אסיה בלבד – לימודי שפה בלבד
לפרטים נוספים יש לפנות לחוג

Xiamen University
http://www.xmu.edu.cn

China

לסטודנטים מהחוג ללימודי אסיה בלבד – לימודי שפה בלבד
לפרטים נוספים יש לפנות לחוג

Chengdu University
www.cdu.edu.cn/cdueng

China

לסטודנטים מהחוג ללימודי אסיה בלבד – לימודי שפה בלבד
לפרטים נוספים יש לפנות לחוג
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:איגוד של אוניברסיטאות לחילופי סטודנטים לתחומי לימוד מסוימים
University

Country

IS:LINK

Asia:

http://www.is/link.org

Comments

Chung-Ang University
Ewha womans University
SCMS Business school (Kochi, India)

 באתר ניתן למצואAustralia:
 קישורים לכלDeakin University
 אוניברסיטהEurope:
University of Boras
University of Duisburg-Essen
ESEO Institute of Science and Technology, France
Jönköping University
University of Jyväskylä
Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt
University of Leipzig
University of Liechtenstein
Poznán University of Economics
University of Twente
Wroclaw University of Economics
University of Zurich
University of Minho
Instituto Superior Técnico

קונצורסיום של
אוניברסיטאות
לסטודנטים ממערכות
.מידע בלבד
** בחלק מהמקרים
אפשרי גם למדעי
המחשב

North America:
The University of Nevada, Las Vegas
Higher Technological Institute of Poza Rica
South America:
University of the Andes
 החלטות על חידוש הסכמים קיימים,* רשימת האוניברסיטאות נתונה לשינוים בהתאם לתוקף ההסכמים
.וחתימת הסכמים חדשים עם אוניברסיטאות נוספות
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