
 

 
 

סטודנטים לעתיד בישראל ובגרמניה שימו לב!!! עדיין מתלבטים מה ללמוד ואיפה להתחיל את הלימודים? חשבתם על 
 !לימודים בחו''ל? חיים כבר בברלין ולא מצליחים להחליט? האירוע הבא הוא במיוחד בשביל מי שרוצה ללמוד בברלין

 
מזמינים אתכם ליום פתוח מקוון בו תוכלו לשמוע איך אפשר  ,Touro College Berlin  בשיתוף עם ,צוזאמן ברלין

 !להתקבל ללימודים בקלות וללא פסיכומטרי ולהתחיל ללמוד כבר בפברואר הקרוב
 

 ?מתי
 .17:00, בשעה 08.11.20ביום ראשון, 

 
Touro College Berlin  אר ראשון גרמני פרטי בשרלוטנבורג, המציע מספר מסלולים לתו-הוא קולג' יהודי אמריקאי

ותואר  MBA ,ושני לסטודנטים מכל העולם ומכל התרבויות. המסלולים הם מנהל עסקים ו/או פסיכולוגיה לתואר ראשון
 .שני בלימודי שואה וסובלנות

 
  Touro College Berlin ?למה דווקא 

)ויזת סטודנט ולכן התואר מוכר כאמריקאי, אבל גם כגרמני  Touro College New York הוא שלוחה של TCB כי
 .מתאפשרת בלי בעיה(

 
 .על ידי פרופסורים בינלאומיים מומחים בתחומם ת,יא בגרמנישה MA-הלמעט תכנית , כי לומדים רק באנגלית

 
מציעים הקלות בכניסה לתואר האמריקאי, אליו ניתן להתקבל עם בגרות מלאה וללא  TCB ,כי במיוחד לישראלים

 !ומהיר יחסית, כך שתוכלו להתחיל את הלימודים כבר בפברואר הקרובפסיכומטרי. תהליך הקבלה הוא פשוט 
 
הוא קולג' יחסית קטן, עם תשומת לב אישית לכל סטודנט. האווירה היא חמה ותומכת ואצלנו אתם לא רק  TCB כי

 !מספר
 

 .כי הקמפוס שלנו טובל בירק וממש על האגם ואפילו יש לנו משפחה של רקונים בחצר
 

 .שות הם כמו בבית )חופשת פסח, ראש השנה, יום כיפור וכו'(כי החגים והחופ
 

וכי מלבד המלגות ה"רגילות" יש אפשרות למלגה מיוחדת לבעלי אזרחות ישראלית. חברי הקהילה היהודית יכולים 
 .לקבל מלגה נוספת

 
 !בואו לשמוע עוד פרטים מהצוות והפרופסורים

 
 *הערב ייערך בעברית ואנגלית*
 
 

 :בתכנית
 טל גיבש )עברית( –ה, כולל הסבר על דיור, מלגות וההבדל בין אוני' פרטית לציבורית פתיח

 קרנק )אנגלית(-פרופ' ד"ר לריסה בוחין –על החוג לפסיכולוגיה 
 פרופ' ד"ר אנה קליפשטיין )אנגלית( – MBA על החוג למנע"ס, כולל

 )אנגלית(סקוט מאייר  –על תנאי הקבלה וכל מה שקשור לרישום ותשלומים 
 שירן פאר )עברית( –הסבר על ויזות סטודנט 

 
 :יש לבצע הרשמה מראש בלינק המצורף -להשתתפות באירוע 

48EY4Z61jzLe9https://forms.gle/HSuq 
 **לינק לאירוע ישלח במייל סמוך למועד האירוע**
 

 !מחכים לראותכם
 

https://forms.gle/HSuq48EY4Z61jzLe9?fbclid=IwAR2V56ncs0b-IiyBM3qIXvnjYsPpSBEDn0g9ZPNNESVpEI-RMWL0pfr4CV0

