קול קורא :חילופי סטודנטים במסגרת תוכנית שת"פ עם אוניברסיטת נבדה
ומרכז היזמות
 - SCEהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון חתומה על הסכם שיתוף פעולה אקדמי עם בית
הספר להנדסה באוניברסיטת נבדה ,לאס וגאס ארה"ב(University of Nevada, Las Vegas. ) .
. https://www.unlv.edu/ Howard R. Hughes College of Engineering
לצורך כך הוקמה תוכניות ניידות במסגרת המרכז ליזמות ומיועדת לסטודנטים מצטיינים במסלול
היזמות ,ומהווה בסיס לתוכנית היזמות המשותפת.
המכללה מציעה עד  10מלגות ניידות לסטודנטים מצטיינים הלומדים ב SCE-בשנה"ל תשע"ט.
רשאים להגיש מועמדות:
•

סטודנטים בתוכנית לימודים מלאה בשנה השלישית לתואר

•

קורס "מושגי יסוד ביזמות" או "מהנדסי חדשנות" )שסיימו או שבמהלך הלימודים(

•

ציון עובר בקורס "אנגלית מתקדמים ." 2

החילופים יתקיימו בין התאריכים  15/7-2/8כאשר הסטודנטים שיתקבלו לתוכנית ייצטרפו לתוכנית
הבינלאומית בתחום היזמות של אוניברסיטת .UNLV
כל סטודנט שיתקבל לתוכנית יקבל סיוע וחניכה של המרכז ליזמות.
תוכנית מצוינות זו כרוכה בהשתתפות המועמד בעלות הכספית.
מימון :סטודנט שיתקבל לתוכנית יקבל החזר הוצאות בסך1500$
שהייה :במהלך התוכנית המגורים יהיו בקמפוס UNLV
הגשת בקשה ובחירת מועמדים :סטודנט המבקש להשתתף בתכנית יגיש בקשה בטופס המצורף בהמשך
עם המסמכים הנלווים למזכירות המרכז ליזמות במייל eic@sce.ac.ilעד לתאריך  15.5.19-ב.12:00-
בחירת הסטודנטים תתבצע על ידי ועדה על בסיס הקריטריונים הבאים:
.1

ממוצע ציונים.

 .2ראיון בוועדת קבלה ,שיתקיים בשפה האנגלית.
הערות:
•

לפני צאתו לחו"ל הסטודנט מתחייב לעשות את כל הסידורים הנדרשים ,לרבות הוצאת ויזה
וביטוח רפואי ,חתימה מול המוסד המארח על הסכם לקבלת המלגה ,על הסכם לימודים ועל
התחייבות למלא אחר כללי המוסד.

•

סטודנט המשתתף בתכנית לחילופי הסטודנטים ישלם עבור שכר הלימוד של הפרויקט במכללה,
ולא ישלם שכר לימוד למוסד בארה"ב.

•

עם שובו מחו"ל ,הסטודנט ימלא טופס דיווח על תקופת הלימודים בחו"ל ,בהתאם לדרישות
התוכנית.

•

התנהגות בלתי הולמת של סטודנט במהלך שהותו באוניברסיטה בארה"ב תידון עם שובו של
הסטודנט בוועדת המשמעת המכללתית.

•

הפניה כתובה בלשון זכר אך מופנת לשני המינים

APPLICATION FOR STUDENT EXCHANGE
Please complete the following in English:
Project Name:________________________________________________________
SCE Advisor: ___________________
UNLV advisor: _________________

PERSONAL INFORMATION:
Surname:
Address:

First name:
_______________________

gender: M / F

City:

Phone:

Zip code: ______

Cell phone: _______________________

E-mail:

Date of birth: _____________________

Citizenship:

Additional citizenship: ___________________

Mother tongue: __________________

English proficiency: (Weak / Fair / Good / Fluent)
Speaking:

Reading: _________Writing: _________

Other languages: (Weak / Fair / Good / Fluent)
1. Language:

Speaking:

Reading: ________ Writing: ________

2. Language:

Speaking:

Reading:

Please submit the following:
1. Photocopy of passport
2. CV / Resume in English
3. Motivation letter

Writing: ________

