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 לתכנית בינלאומית ביזמות וכלכלה יצירתית קול קורא לחילופי סטודנטים 
  Estonian Business School: מוסד מארח

 (7102 - 7102תשע"ח )' אסמסטר 
 

להגיש ( ג' או בתואר שני-ב')הלומדים כרגע בשנים מציע לסטודנטים מכל המחלקות   ACT Shenkarהמרכז לחדשנות 

 CLEVER -  Creativeבמסגרת תכנית בנושא יזמות ומנהיגות יצירתית, מועמדות לתכנית חילופי סטודנטים ייחודית 

Leadership & Entrepreneurship  .במימון האיחוד האירופי 

חילופי התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים להתמחות בתחומים של כלכלה יצירתית, יזמות ומנהיגות יצירתית בתכנית 

 .(תשע"ח' אסמסטר משך סמסטר )אסטוניה, ל, אשר בטאליןEstonian Business School  (EBS )-לסטודנטים 

  תכנית הלימודים

EBS הכלכלה היצירתית מציע תכנית לימוד ייחודית בתחום המנהל עסקים ושני בלימודי תואר ראשון הינו מוסד אקדמי ל

(Creative Economy) כחלק ממגמה כללית באירופה ובעולם. 

 בתחום זה. הבינלאומית  תכניתהסטודנטים שיתקבלו ישתלבו ב

נקובציה בה יוכל לקדם אי-תכנית פרהישתתף הסטודנט ב ,יצירתיתהבסביבה   הנוגעים לעולם העסקיםקורסים של לצד מבחר 

 אינקובציה יושם דגש על עבודה בצוותים בינלאומיים.-בתכנית הפרה רעיון בעל פוטנציאל מסחרי לכדי מיזם עסקי.

 פרוט התכנית :

, ניהול צוותים יצירתיים, מנהל עסקים עם דגש על כלכלה יצירתיתבבחירה מתוך מגוון קורסים לתואר ראשון / שני  -

 .)רשימת הקורסים השלמה בנספח א'( עיצוב, מחקרי שוק איכותיים, ניהול תהליכים יצירתיים ועוד עיצוב שירות, ניהול

)קישור לתכנית בסמסטר הנוכחי  Estonian Academy of Arts -בשיתוף ה אינקובציה-תכנית פרה -

reative/http://starteridea.ee/STARTERc) 

 (מקבילות נ"זשמקנים  לבחירה, ניתן להמיר בקורסיםהתמחות בחברה בתחום התעשיות היצירתיות באסטוניה ) -

 מבנה כללי:

 (ECTS)נ"ז  02 – 01 )מתוך רשימת הקורסים( פרויקטיםניהול הרצאות בתחומי יזמות, עסקים ו

 "Incubating your idea" –אינקובציה -תכנית פרה

  בנושאים הנוגעים  לעולם היזמותשעות  4-2מפגשים שבועיים של 

  סטודנטים עם ליווי והנחיה 1עבודה בצוותים של עד 

 צוותים בינלאומיים המשלבים סטודנטים מתחומי הטכנולוגיה, ה-

creative עם סטודנטים למנהל עסקים 

 תחרות בתום התכנית 

 (ECTS) נ"ז 1 - 4

תעשיות ל המשתייכות ותפרויקט בחבר על בסיס( internship)התמחות 

  היצירתיות באסטוניה

  (ECTS) נ"ז 2.1

 

http://starteridea.ee/STARTERcreative/
http://starteridea.ee/STARTERcreative/
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 )עפ"י לוח השנה האסטוני( 7102' אסמסטר  -מועדים 

 0.0.7102תחילת סמסטר: 

 77.07.7102יום אחרון ללימודים: 

 3-00.0.7102תקופת מבחנים: 

 

 מענק מחייה

 יורו. 531כרטיס הטיסה עד לגובה של  מימון. בנוסף, לחודשיורו  251מלגת מחייה בגובה  תוענקלמשתתפים בתכנית 

 

 נקודות זכות

 הלימודים יוכרו לסטודנטים כשווי ערך לסמסטר לימודים וכחלק מהמחויבויות לקבלת תואר בשנקר.

 

 תנאי קבלה

 מן בסטטוס "או בתכניות לתואר שני, ( הנוכחית)בשנת הלימודים  ג-ושנה ב' בהלומדים   מכל המחלקותים סטודנט

 ." המניין

 די ראש המחלקהיהחתום על  באנגלית מכתב מוטיבציה 

 פטור מלימודי אנגלית 

 

 

  ACT Shenkarלמרכז החדשנות  *עם מכתב מוטיבציההמצורף  הטופס נא להעביר את  להגשת מועמדות

(lina@shenkar.ac.il ) המשך התהליך.גבי וננחה אתכם ל 7102.375.-עד ה 

בהשתתפות נציגי בחדר השיבות סוזן גל, יתקיים מפגש מידע למועמדים  00:11בשעה  71.3.7102-בתאריך ה יום מידע:

 .shenkar.ac.illina@בהרשמה מראש במייל ההשתתפות במפגש המוסד המארח. 

 

 מוטיבציה?*כיצד לכתוב מכתב 
 . יש להתייחס לנקודות הבאות: A4יש להגיש מכתבת מוטיבציה באורך מקסימלי של עמוד 

 כללי: שם ושם משפחה, שם המחלקה
אישי: מדוע את/ה חושב/ת שאת/ה מתאים/מה לתוכנית? מה את/ה מביא/ה לקבוצה? מה היית רוצה לקבל מהקבוצה? מה 

ן/נת להירשם לתכנית חילופי סטודנטים ומה הרקע הרלוונטי איתו את/ה מגיעים השאיפות המקצועיות שלך? מדוע את/ה מעוניי
לתכנית? אלו מהתכנים שהתכנית מציעה תואמים למטרות המקצועיות שלך? אין צורך לענות בפורמט של שאלה/תשובה אלה 

 בטקסט חופשי רציף.
 ט וע"י ראש המחלקה הממליץ.נדעל המכתב להיות חתום ע"י הסטו
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 רשימת קורסים )לבחירה( –נספח א' 

 Estonian Business School-טופס הגשת מועמדות לתכנית חילופי סטודנטים ב

 

 _______________________   פרטי ומשפחהשם 

 _______________________     מחלקה

 _______________________ /תואר שני(ג'ב'/) שנת לימוד נוכחית

 _______________________   חתימת ראש המחלקה

 

   .(נקודות זכות 02מינ' קורסים המקנים סך של  שלמטהרשם לקורסים הבאים )נא לסמן ברשימה יאני מעוניין לה

ref Subject (נק' זכות)  ECTS  מעוניין להירשם לקורס 
נא לדרג את הקורסים הרצויים )

הגבוה  0 –לפי סדר עדיפות 
( ביותר  

Fin108 Social: Cost Benefit Analysis 3  

ECO526 International Economics 3  

LAN5145 Academic and Business English 3  

LAN1004 English for Management and Marketing 3  

SOC540-3 PR and Media Relations 3  

SOC501-3 Organizational Behavior 3  

MAN130 Service Management 3  

LAW505 Protecting Creations in the Digital Era 3  

MAN555 Knowledge Management and the Learning 
Organization 

3  

MAR542 Tourism Marketing 3  

MAR167 Event Marketing 3  

SOC130 Philosophy 3  

SOC110 Business Ethics 3  

SOC155 Social Psychology 3  

MAR541 Internet Marketing 3  

ECO539 Quantitative and qualitative research methods 6  

BUS105 Management of Creative Processes 3  

BUS555 Introduction to Creative Economy 3  

MAN100 Principles of Management 6  

MAR101 Service development and design 6  

MAR140 Consumer Behaviour 3  

MAN533 Design Management 3  

MAN526 Strategic Management 6  

MAN534 Managing Creative Teams  3  

 

 https://drive.google.com/open?id=0B80XcNXkYRn_bjdJV1RaV3h6aVE :7102-7102פרוט הקורסים מתוך תכנית להלן 

 השיבוץ הסופי לקורסים יעשה על ידי המוסד המארח תוך התחשבות בבחירה אך יתכנו שינויים עקב אילוצי מערכת כאלו ואחרים.

 

https://drive.google.com/open?id=0B80XcNXkYRn_bjdJV1RaV3h6aVE

