
 ? התחילו מכאןבבריטניה לימודי המשך

בריטניה מובילה את העולם בתחומי לימוד רבים כגון: הנדסה, מדעים, אומנות, עיצוב, עסקים, ניהול, 

אשר מוסדותיה האקדמיים משפטים וכלכלה. המוניטין הבריטי והמסורת כמרכז עולמי למחקר מדעי, 

ובי הופכים את בריטניה לאבן שואבת לכמה מטנמנים על השורה הראשונה של מוסדות אלה בעולם, 

מאוכלוסיית העולם, בריטניה אחראית לשמונה בלבד עם אחוז אחד והראיה: ההוגים בעולם. 

 אחוזים מהפרסומים המדעיים בעולם.

רחב של ברחבי תבל, הכוללת מגוון  מהמפורסמות והמפותחותמערכת חינוך, בריטניה מציעה 

אחת הסיבות לכך שבריטניה מאחרת ערך ממשי וייחודי בפיתוח קריירה. זו הכשרות, היכולות ליצור 

סטודנטים מרחבי העולם, החל מתכניות ללימוד מעמיק של השפה  600,000מדי שנה למעלה מ 

  האנגלית וכלה בלימודים לקראת דוקטורט.

קורסים  היא הענקת חירות רבה לשילובמערכת החינוך הבריטית אחד הדברים שמייחדים את 

לתחומי ההתעניינות או תן 'לתפור את החליפה' המיטבית בהתאם ממגוון תחומי לימוד וידע, כך שני

 ההעמקה הנדרשים לסטודנט.

 לימודים בבריטניה?להגיש בקשה לכיצד 

באמצעות מערכת קבלה מרכזית מגישים  ללימודי התואר הראשוןרוב בקשות הקבלה בעוד שאת 

 , נעשות, בדרך כלל, ישירות במוסד המבוקש. לתארים מתקדמיםבקשות קבלה , UCASהמכונה 

, מועדי סיום לתהליכי הרישום והקבלה, ודרישות מידע בנוגע לשכר לימוד, תשלומיםניתן למצוא 

 . עצמן מיוחדות, באתרי האוניברסיטאות

, אך כוללות בדרך ים מתקדמים הן שונות ממוסד למוסדהדרישות מצד מוסדות הלימוד עבור לימוד

רים(, תעתיק ציונים, מכתב )מבחן לקביעת רמת האנגלית עבור סטודנטים ז IELTSה כלל: מבחן 

הצהרה אישית. ישנן תכניות )כמו מנהל עסקים למשל( להן דרישות נוספות כגון מבחן המלצה ו

 .MATGה

קשה עבור ולהגיש ב לפחות שנה מראש,להכין את כל החומרים הדרושים לבקשת הקבלה,  מומלץ

 מוקדם ככל האפשר. תכנית הלימודים המבוקשת

 מימון ומלגות ללימודים בבריטניה

ליש"ט  9000מפרסמות את גובה שכר הלימוד באתריהן. שכר לימודי נע בין  האוניברסיטאות בבריטניה

ליש"ט לשנה לסטודנט זר, בהתאם למסלול הלימוד. האוניברסיטאות מספקות גם הערכה  25000ל 

 בתכנון, יכול לסייע UNAID-של ה ן לאומי''מחשבון הסטודנטים הבישל עלות הקיום באתריהן. גם 

 לימודים בבריטניה.זמן ההתקציב וניהולו ב

https://www.ielts.org/
https://he.wikipedia.org/wiki/GMAT
https://international.studentcalculator.org/
https://international.studentcalculator.org/
https://international.studentcalculator.org/


במידה והסטודנט לעתיד גר בבריטניה שלוש שנים לפחות, טרם תחילת הלימודים בבריטניה, יש לברר 

 )אזור כלכלי אירופי(. האכ"אשל או  של אזרח בריטיזכאות לתשלום 

מציעה מגוון מלגות עבור סטודנטים זרים. מומלץ להתעמק בנושא באתרי כל אוניברסיטה בבריטניה 

לכמה קרנות מלגה  -למלגה מוקדם ככל האפשר מומלץ בחום להגיש בקשה  האוניברסיטאות השונות.

יש מועד סיום לבקשה מוקדם למדי )בחודש נובמבר(, קרנות מלגה אחרות דורשות מכתב קבלה 

 ממוסד השכלה גבוהה.

באתר ניתן למצוא פרטים על מקורות מימון אפשריים נוספים, בייחוד עבור סטודנטים ישראלים 

 הקונסוליה הבריטית.

 ויזה

ניתן למצוא פרטים  ויזת סטודנט.ודרכון בריטי או של האיחוד האירופי, יש צורך ב במידה ואין ברשותכם

באתר ממשלת בריטניה  לקבלת ויזת סטודנט לדרישות יסוד והתאמה בסיסית בנוגענוספים בנוגע 

 .בנושא זה

 IELTS -מבחן ה

טובה דיה על מנת  ללמוד בבריטניה. על כן יש להבחן במבחן  שנו צורך להוכיח כי האנגלית שבפיכםי

מוכרת ברחב תבל, לצורך  IELTS-. בחינת ה(מערכת בחינה בינלאומית לשפה האנגלית) IELTS-ה

קשר או על ידי יצירת  באתר הקונסוליה הבריטיתמידע נוסף על הבחינה ניתן למצוא  לימודים והגירה.

 .ielts@britishcouncil.org.ilבאמצעות הדואל:  IELTS-עם צוות ה

 מידע נוסף

-03ל: ה או להתקשר בנוגע ללימודים בבריטני ונסוליה הבריטיתבמשרדי הקניתן לתאם פגישת יעוץ 

לשלוח דואל אל: . לחילופין, ניתן 10:30 – 9:30בכל יום שישי בין השעות:  6113610

education@britishcouncil.org.il 

)המועצה הבריטית לענייני סטודנטים זרים( יש מידע שימושי עבור סטודנטים  KCISA Uבאתר בנוסף, 

 זרים.
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