
 

 

Studiuj w Izraelu! 

 

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o: 

A. PROGRAMACH DLA STUDNETÓW Z ZAGRANICY OFEROWANE W IZRAELU 

B. RZĄDOWYCH STYPENDIACH NAUKOWYCH W IZRAELU 

C. NAJWAŻNIEJSZYCH UCZELNIACH W IZRAELU 

 

Kontakt z Departamentem Edukacji: 

Emil René Jeżowski 

tel. 22-597-05-47 

education@warsaw.mfa.gov.il 
 

Wyższe uczelnie w Izraelu oferują płatne studia w języku angielskim dla studentów 

z zagranicy. Na ich stronach znaleźć można szczegółowe informacje o prowadzonych 

kierunkach studiów oraz opłatach za studia. Pełna baza danych uczelni wyższych 

i instytutów badawczych dostępna w języku angielskim znajduje się na stronie Rady ds. 

Szkolnictwa Wyższego. 

  

A. PROGRAMY DLA STUDNETÓW Z ZAGRANICY OFEROWANE W IZRAELU 

 

Jedną z najpopularniejszych szkół wśród zagranicznych studentów w Izraelu 

jest Międzynarodowa Szkoła Rothberga (Rothberg International School, 

http://overseas.huji.ac.il). Jest to specjalna jednostka Uniwersytetu Hebrajskiego 

w Jerozolimie, umożliwiająca naukę angielskojęzycznym studentom z innych krajów. 

Szkoła oferuje różne programy, w zależności od stopnia akademickiego i zainteresowań 

kandydatów oraz stwarza niepowtarzalną możliwość spotkania z różnobarwnym 

izraelskim społeczeństwem, jego historią, kulturą i sztuką: program jednoroczny 

lub semestralny – One Year Program; program dla absolwentów wyższych uczelni – 

Graduate Year program; oraz 2-letnie  programy studiów magisterskich po angielsku – 

M.A. Program in English. Oprócz zajęć w języku angielskim szkoła oferuje także 

intensywne wakacyjne kursy języka hebrajskiego na wszystkich poziomach 

zaawansowania. 

  

mailto:education@warsaw.mfa.gov.il
http://che.org.il/en/
http://che.org.il/en/
http://overseas.huji.ac.il/


 

Podobny program dla studentów zagranicznych proponuje Uniwersytet w Tel Awiwie 

(http://www.telavivuniv.org). Oferowane są programy dla studentów na studiach 

licencjackich i magisterskich a także studia podyplomowe, program letni oraz intensywny 

kurs języka hebrajskiego. 

  

Więcej informacji o możliwościach studiowania w Tel Awiwie i pobliskich miastach 

(m.in. Herzliji, Raananie, Ramat Gan, Holonie, Riszon LeCijon, Rehowot) można 

znaleźć tutaj oraz na stronie Facebook. 

  

Szczególnej uwadze polecamy studia magisterskie w języku angielskim z zakresu 

Peace and Conflict Management prowadzone przez Uniwersytet w Hajfie. 

Jest to program interdyscyplinarny skierowany zarówno do Izraelczyków, 

jak i obcokrajowców. Wszystkie informacje dostępne są na stronie: http://peace-and-

conflict-studies.haifa.ac.il/  

  

Bliższe informacje o studiach w języku angielskim w Izraelu na stronie MSZ Izraela.  

 

 

Kursy języka hebrajskiego w Izraelu 

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów nauki języka hebrajskiego jest udział 

w intensywnym kursie języka hebrajskiego dla cudzoziemców w Izraelu, tzw. ulpanie. 

Kursy te są organizowane przez niektóre wyższe uczelnie oraz prywatne instytucje 

i organizacje, najczęściej w czasie wakacji i trwają od kilku tygodni do dwóch miesięcy. 

W większości ulpanów można uczyć się języka hebrajskiego na wszystkich poziomach, 

począwszy od zupełnie początkujących do zaawansowanych. Zajęcia prowadzą 

wykwalifikowani lektorzy z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. W większości 

przypadków studenci oprócz nauki języka poznają kulturę i społeczeństwo Państwa 

Izraela, a także biorą udział w wycieczkach krajoznawczych oferowanych przez uczelnie. 

Uczestnicy kursu mają wolny dostęp do bibliotek i czytelni uniwersyteckich. Nauka 

w ulpanie jest płatna, lecz w ramach stypendiów rządowych, co roku dla polskich 

studentów są dostępne trzy miejsca. 

  

Jedne z najpopularniejszych placówek w Izraelu prowadzących letnie kursy języka 

hebrajskiego: 

http://www.telavivuniv.org/
https://www.tel-aviv.gov.il/en/WorkAndStudy/Pages/AcademicPrograms.aspx
https://www.facebook.com/StudyTelAviv/wall?filter=2
http://peace-and-conflict-studies.haifa.ac.il/
http://peace-and-conflict-studies.haifa.ac.il/
http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/AboutIsrael/Education/Pages/English_programs_Israeli_universities_colleges.aspx


 

 International School na Uniwersytecie w Hajfie (http://overseas.haifa.ac.il/) 

 Rothberg International School na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie 

(https://overseas.huji.ac.il/) 

 Pardes Institute of Jewish Studies w Jerozolimie (http://www.pardes.org.il/) 

 School for Overseas Students na Uniwersytecie Telawiwskim 

(https://international.tau.ac.il/) 

 Ulpan Israeli w Netanii (http://www.ulpanisraeli.com/) 

 

 

Kursy języka arabskiego w Izraelu 

W Izraelu ze względu na ponadmilionową społeczność arabską obowiązują dwa języki 

urzędowe – hebrajski i arabski. 

  

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą nauczania języka arabskiego 

w Izraelu, którą w formie kursów dla obcokrajowców oferują następujące wyższe 

uczelnie: 

 Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. 

Studia odbywają się w ramach Międzynarodowej Szkoły Rothberga (Rothberg 

International School). Jest to 11-tygodniowy program nauki języka arabskiego, zajęcia 

odbywają się 4 razy w tygodniu. 

 Uniwersytet Telawiwski 

Program studiów zawiera naukę współczesnego języka arabskiego (Modern Standard 

Arabic) i dialektu palestyńskiego (Palestinian Arabic). Podzielony jest na trzy poziomy: 

wprowadzający (5 dni w tygodniu), zaawansowany (4 dni w tygodniu) i intensywny 

(w połączeniu z kursem języka hebrajskiego). 

 Uniwersytet w Hajfie 

Program intensywnej nauki języka arabskiego (4 dni w tygodniu) jest prowadzony 

na dwóch poziomach: dla początkujących i zaawansowanych. Skierowany jest 

dla osób od 18 roku życia, posiadających dyplom ukończenia szkoły średniej. Odbywa 

w okresie letnim, najczęściej w sierpniu. Uczelnia oferuje możliwość zakwaterowania 

w akademiku na terenie kampusu. 

http://overseas.haifa.ac.il/
https://overseas.huji.ac.il/
http://www.pardes.org.il/
https://international.tau.ac.il/
http://www.ulpanisraeli.com/
http://overseas.huji.ac.il/arabic
https://international.tau.ac.il/arabic_program
http://overseas.haifa.ac.il/index.php/2015-09-07-10-26-58


 

A. RZĄDOWE STYPENDIA NAUKOWE W IZRAELU 

 

Gorąco zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni 

(zwłaszcza kierunków ścisłych i przyrodniczych) do nawiązania kontaktu z izraelskimi 

uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu. 

  

Na podstawie "Programu wykonawczego na lata 2011-2014" do "Umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, 

naukowej i oświatowej" strona izraelska przyznaje, co roku: 

  

 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy 

w Izraelu dla studentów z minimum tytułem licencjata i młodych naukowców; 

tzw. postgraduate, 

 1 stypendium na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Izraelu 

dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, 

w tym studia artystyczne; tzw. undergraduate and art, 

 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ULPAN. 

  

Informujemy, że program rządowych stypendiów wynikający z „Programu 

Wykonawczego do Umowy między Rządem RP, a Rządem Państwa Izrael o współpracy 

kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2011-2014” zostaje przedłużony na rok 

akademicki 2017/2018. Szczegóły dotyczące stypendiów oraz warunków 

ich przyznawania do momentu podpisania nowej międzyrządowej umowy pozostają bez 

zmian względem wyżej wymienionego programu wykonawczego. 

 

Stypendium obejmuje opłatę za studia i częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. 

Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego. 

 

Warunki ubiegania się o stypendium: 

 obywatelstwo polskie, wiek do 35 lat, 

 minimum stopień licencjata, 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

 bardzo dobre osiągnięcia naukowe, 

 stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą. 



 

  

Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek aplikacyjny, CV, program badań w ramach 

stażu naukowego w Izraelu, 2 listy referencyjne od wykładowców akademickich, 

certyfikat znajomości j. angielskiego, zaświadczenie zdrowotne. Bardzo dużym plusem 

jest nawiązanie wcześniejszego kontaktu z izraelską uczelnią, na której planowane 

jest odbycie studiów. 

  

Wnioski aplikacyjne i bliższe informacje na temat stypendiów dostępne są, co roku 

we wszystkich szkołach wyższych w Polsce (np. w biurach współpracy z zagranicą), 

które mają obowiązek przesłać dokumenty kandydatów do Biura Uznawalności 

Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) w Warszawie 

do dnia 30 listopada. 

  

*Uwaga: O stypendium można ubiegać się wyłącznie za pośrednictwem macierzystej 

jednostki, która indywidualnie wyznacza termin przyjmowania zgłoszeń od swoich 

kandydatów. 

  

*Ambasada Izraela nie udostępnia wniosków aplikacyjnych. 

  

Bliższe informacje o stypendium udzielają pracownicy BUWiWM 

(http://buwiwm.edu.pl/izrael-rekrutacja-warunkowa/).  

 

Stypendia uczelniane 

Każda wyższa uczelnia w Izraelu oferuje własny program stypendialny. Informacje 

na ten temat można znaleźć na ich stronach internetowych lub otrzymać drogą 

emailową po uprzednim kontakcie z ich jednostkami odpowiedzialnymi za współpracę 

zagraniczną. 

 

 

 

http://buwiwm.edu.pl/izrael-rekrutacja-warunkowa/


 

B. NAJWAŻNIEJSZE UCZELNIE W IZRAELU: 

 

Instytucją odpowiedzialną w Izraelu za szkolnictwo wyższe jest podlegająca 

Ministerstwu Edukacji Rada ds. Szkolnictwa Wyższego (Council for Higher Education). 

  

Przeciętny Izraelczyk rozpoczyna studia w wieku ok. 21 lat, po odbyciu 3-letniej 

(mężczyźni) lub 2-letniej (kobiety) obowiązkowej służby wojskowej. 

 

Do najważniejszych i najstarszych uczelni w kraju należą: 

 Uniwersytet Techniczny Technion w Hajfie, istnieje od 1924 r. 

(http://www.technion.ac.il) 

 Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, zał. 1925 r. (http://www.huji.ac.il) 

 Akademia Nauk im. Weizmanna w Rechowot, zał. 1934 r. 

(http://www.weizmann.ac.il) 

 Uniwersytet Bar-Ilan w Ramat Gan, zał. 1955 (http://www.biu.ac.il) 

 Uniwersytet Telawiwski, zał. 1956 r. (http://www.tau.ac.il) 

 Uniwersytet w Hajfie, zał. 1963 r. (http://www.haifa.ac.il) 

 Negewski Uniwersytet im. Ben Guriona w Beer Szewie, zał. 1967 r. 

(http://www.bgu.ac.il) 

 Otwarty Uniwersytet Izraela, zał. 1974 r. (http://www.openu.ac.il) 

Oferują one studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie (wyjątki: Akademia Nauk 

im. Weizmanna nie prowadzi studiów licencjackich, a Otwarty Uniwersytet studiów 

doktoranckich). 

 

Studia wyższe zakończone nadaniem tytułu licencjata i magistra oferowane są również 

przez college, które zasadniczo różnią się od uniwersytetów tym, że nie prowadzą 

studiów doktoranckich. Do najpopularniejszych należą m.in.: 

 Hadassah College w Jerozolimie (http://www.hadassah.ac.il/en/) 

 Tel-Hai College w kibucu Kfar Giladi (http://english.telhai.ac.il/) 

 Centrum Uniwersyteckie Samarii w Ariel (http://www.ariel.ac.il/site/portals/english) 

 Ruppin College w Emek Hefer  (http://www.rris.idc.ac.il) 

 

http://www.technion.ac.il/
http://www.huji.ac.il/
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http://www.tau.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/
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Uczelnie artystyczne 

Studia artystyczne oferowane są przez uniwersytety oraz inne szkoły wyższe, spośród 

których najbardziej prestiżowe miejsce zajmują: 

 Akademia Sztuki i Projektowania im. Bezalela w Jerozolimie 

(http://www.bezalel.ac.il/en) 

 Jerozolimska Akademia Muzyki i Tańca (http://www.jamd.ac.il/en) 

 The Sam Spiegel Film & Television School w Jerozolimie 

(http://www.jsfs.co.il/english) 

 

Szkoły medyczne 

Studia medyczne oferowane są na czterech uniwersytetach: 

 Uniwersytet Techniczny w Hajfie: Ruth and Bruce Rappaport Faculty of Medicine 

(http://www.technion.ac.il/en/) 

 Negewski Uniwersytet im. Ben-Guriona w Beer Szewie: Joyce and Irving 

Goldman Medical School  (http://in.bgu.ac.il/en/fohs/Pages/Overview.aspx) oraz 

Medical School for International Health 

(http://in.bgu.ac.il/en/fohs/MSIH/Pages/default.aspx)   

 Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie: Hebrew University Faculty of Medicine  

(https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/home/pages/home.aspx) 

 Uniwersytet Telawiwski: Sackler Faculty of Medicine  (https://en-med.tau.ac.il/) 

 Z kierunków medycznych znany jest również Hadassah College w Jerozolimie  

(http://www.hadassah.ac.il/en/)  

 

Studia przyrodnicze 

Studia przyrodnicze (m.in. związane z rolnictwem) oferowane są m.in. przez 

następujące szkoły wyższe i instytuty badawcze: 

 Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie: Robert H. Smith Faculty of Agriculture, 

Food and Environment (http://www.agri.huji.ac.il/index-eng.html) 

 Agricultural Research Organization: Volcani Center (http://www.agri.gov.il) 

 Negewski Uniwersytet im. Ben Guriona w Beer Szewie: Faculty of Natural 

Sciences (http://in.bgu.ac.il/en/natural_science/Pages/default.aspx) 

 Ruppin Academic Center: The School of Marine Sciences 

(http://www.ruppin.ac.il/pages_e/1821.aspx) 
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