בית הספר הבינלאומי
ע”ש רפאל רקנאטי
כ 2,100-סטודנטים מ 90-מדינות לומדים
בבית הספר הבינלאומי ,מתוכם כ 300-חיילים
בודדים אשר בחרו לעלות לארץ וללמוד במסגרת בית
הספר .נוכחותם באוניברסיטת רייכמן יוצרת אווירה
בינלאומית והפרייה הדדית.
בית הספר הבינלאומי הוקם במטרה לטפח דור של
מנהיגות צעירה ורחבת אופקים גם בארצות שמעבר לים
ולהעמיק את הקשר בין ישראל לבין התפוצות.
סטודנט ישראלי ,הבוחר ללמוד בתוכנית הבינלאומית,
יהנה מיצירת קשרים חברתיים ועסקיים עם סטודנטים
מרחבי העולם ומהזדמנות ייחודית להתמקצע בשפה
האנגלית ,החיונית להצלחה בזירה הגלובלית”.
מר יונתן דייויס ,ראש בית הספר הבינלאומי ע”ש רפאל רקנאטי
וסגן נשיא לקשרי חוץ ,אוניברסיטת רייכמן

תואר אקדמי ישראלי לצד חשיפה בינלאומית.
בית ספר ייחודי בנוף האקדמי בישראל המציע תוכניות לימוד
בשפה האנגלית לתארים ראשונים במנהל עסקים ,בממשל,
בתקשורת ,במדעי המחשב ,בפסיכולוגיה ,ביזמות-מנהל עסקים
וביזמות-מדעי המחשב ,במנהל עסקים-כלכלה ובקיימות-
ממשל.
התמקצעות בשפה האנגלית ובשיח המקצועי של עולם
העסקים ,ההיי-טק והיזמות ,עולם הדיפלומטיה והממשל ,עולם
הפסיכולוגיה ועולם התקשורת הגלובלית.
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היכרות ויצירת קשרים חברתיים ועסקיים ( )Networkingעם
סטודנטים מכל העולם .חשיפה למגוון תרבויות ושפות.
יתרון בהשתלבות במערך הדיפלומטי וההסברתי של ישראל.
מגוון פעילויות חברתיות המעשירות את חוויית הלימודים והופכות
אותה ליוצאת דופן ,בהן :טיולים בארץ ,מועדון השגרירים,
הפסטיבל הבינלאומי השנתי ועוד.
המועצה להשכלה גבוהה קבעה כי “אוניברסיטת רייכמן הוא
המוסד האקדמי הבינלאומי ביותר בישראל”.

תוכנית הלימודים
אוניברסיטת רייכמן מציעה ,לצד הלימודים בשפה העברית,
גם מסלולי לימוד בינלאומיים בשפה האנגלית ,במסגרת בית
הספר הבינלאומי ע“ש רפאל רקנאטי .תוכניות הלימודים בשפה
האנגלית לתואר  B.A.ו B.Sc.-זהות מבחינה אקדמית למסלול
שנלמד בעברית .המסלול הבינלאומי מיועד למגוון אוכלוסיות:
סטודנטים צעירים מהעולם המעוניינים להכיר את ישראל או
ליהנות מהרמה האקדמית הגבוהה שיש לה להציע; אנשים
השוהים בישראל תקופה ממושכת; עולים חדשים; חיילים בודדים
אשר מגיעים לשרת מחוץ לארץ וכן סטודנטים ישראלים ,בעלי
שליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית ,המעוניינים ללמוד ולשפר
את שליטתם באנגלית המקצועית ,וליצור קשרי ידידות ועבודה
עם עמיתיהם מרחבי העולם (.)Networking
מסלולי הלימוד המוצעים בבית הספר הבינלאומי:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•תואר  B.A.במנהל עסקים
•תואר  B.A.בממשל
•תואר  B.A.בתקשורת
•תואר  B.A.בפסיכולוגיה
•תואר  B.Sc.במדעי המחשב
•תואר דו-חוגי  B.A.במנהל עסקים וכלכלה
•תואר דו-חוגי  B.A.בקיימות וממשל
•תואר דו-חוגי  B.A.ביזמות ומנהל עסקים
•תואר דו-חוגי  B.A.ביזמות ו B.Sc.-במדעי המחשב

חוויית לימודים ישראלית וגלובלית
בית הספר הבינלאומי ע“ש רפאל רקנאטי מציע תוכנית חברתית
מגוונת לתלמידיו ,הכוללת טיולים חווייתיים בארץ ,סופי שבוע נושאיים,
התנדבות קהילתית ,מסיבות ואירועים חברתיים מגוונים .התוכנית
החברתית נועדה לסייע לסטודנטים מהעולם להכיר את ישראל ואת
החברה הישראלית באופן בלתי אמצעי .צוות בית הספר מקדם
מעורבות חברתית ומעודד שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים.
סטודנטים ישראלים הלומדים בבית הספר הבינלאומי לוקחים חלק
בכל הפעילויות החברתיות של בית הספר ,אשר מהוות עבורם
גשר ראשון לחוויה הישראלית ומסייעות בצורה זו בקליטת עלייה
ובהעמקת קשרים עם קהילות שונות בתפוצות .חלק גדול מבוגרי
בית הספר הבינלאומי ע”ש רפאל רקנאטי הם עולים חדשים ,בעוד
אחרים חוזרים לארצות מוצאם והופכים לשגרירים מעולים של
מדינת ישראל.
המדינות מהן מגיעים הסטודנטים בבית הספר הבינלאומי:
צפון אמריקה | 29%

אפריקה | 6%
אסיה ואוקיאניה | 2%

אמריקה הלטינית | 8%
ישראל והמזרח
התיכון | 36%

אירופה | 19%

אוניברסיטת רייכמן היא גם
המוסד הבינלאומי ביותר בישראל ,וגם
תורמת את מספר הסטודנטים הבינלאומיים
הגדול ביותר ללימודים מלאים ,לפי דו"ח
של המועצה להשכלה גבוהה.
בבית הספר הבינלאומי לומדים כ2,200-
סטודנטים אשר מהווים  25%מכלל
הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן.

בית הספר הבינלאומי ע”ש רפאל רקנאטי
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