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IZRAEL

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Štát Izrael
( לארשי תנידמhebr.) ( ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺔﻟﻭﺩarab.)
v latinke Medīnat Yisra‘el (hebr.),
Dawlat Isrā‘īl (arab.)
Rozloha: 20 072 km2
Počet obyvateľov: 7,282 mil. (2008)
Hlavné mesto: Tel Aviv
Úradné jazyky: hebrejský, arabský

Izrael susedí s Egyptom, Jordánskom,
Libanonom a Sýriou; má tiež hraničné pásmo
s oblasťami riadenými palestínskymi
samosprávnymi úradmi.
V Izraeli sa nachádza najnižšie miesto na
zemeguli (pri Mŕtvom mori; 410 m pod hladinou
mora).
V Izraeli a Palestíne možno sledovať všetky
známe historické obdobia počnúc dobou
bronzovou (3150 až 1200 p.n.l.), končiac
osmanským obdobím (1517 až 1917). Po roku
1917 bola Palestína pod britskou nadvládou.
V tomto období začínajú boje Židov a Arabov
o palestínske územie. Štát Izrael bol vyhlásený
14. mája 1948. V súlade s rezolúciou OSN
č. 181 z 29. 11. 1947 mala jeho rozloha zahŕňať
väčšiu časť bývalého britského mandátneho
územia Palestíny, na ostatnom území mal
vzniknúť palestínsky štát. Arabské štáty
rozhodnutie OSN neprijali a v deň vyhlásenia
Izraela nový štát napadli. V dôsledku tejto
arabsko-izraelskej vojny (1948/49) Izrael získal
územia pôvodne predpokladaného arabského
palestínskeho štátu.
Administratívne je Izrael rozdelený na 6 častí:
1. Severná časť (Nazaret),
2. Centrálna časť (Ramla),
3. Južná časť (Beer Sheva),
4. Haifa a okolie,
5. Jeruzalem a okolie,
6. Tel Aviv a okolie.
Zdroj www.mfa.sk

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým informačným
centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených v publikácii.
Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli
aktuálne v čase jej zostavovania (jeseň 2010).
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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
Vysokoškolské vzdelávanie v Izraeli poskytujú univerzity, vysoké školy
neuniverzitného charakteru a regionálne vysoké školy. O akreditácii programov
rozhoduje Rada pre vysokoškolské vzdelávanie (The Council of Higher Education).
Vysokoškolské vzdelanie hrá kľúčovú úlohu v ekonomickom a sociálnom rozvoji
krajiny. Prvé vysokoškolské inštitúcie v krajine vznikli v roku 1924 (Technion
v Haife) a v roku 1925 (Hebrejská univerzita v Jeruzaleme). Cieľom bolo prilákať
židovských študentov a akademických pracovníkov zo zahraničia. Rozmach
zaznamenali po vzniku samostatného štátu (1948). Kým v roku 1948 sa na tieto
dve školy zapísalo 1 600 študentov, o takmer šesťdesiat rokov neskôr niekoľko
desiatok vysokých škôl navštevovalo vyše 262 000 študentov. Financovanie
vysokých škôl je najmä z verejných zdrojov (70 percent), školného (20 percent)
a súkromných zdrojov.
Vysoké školy ponúkajú iba bakalárske programy. Všetky izraelské univerzity
s výnimkou Otvorenej univerzity (Open University) a Weizmannovho inštitútu
(The Weizmann Institute) poskytujú vzdelávanie na bakalárskej, magisterskej
a doktorandskej úrovni. Niektoré univerzity majú vo svojej ponuke ročné alebo
semestrálne špeciálne kurzy pre zahraničných študentov. Univerzity sú okrem
výučby zamerané aj na výskum.
Bakalárske programy trvajú zvyčajne 3 roky, magisterské programy 2 roky.
Zoznamy vysokých škôl sú zverejnené na stránke ministerstva zahraničných vecí
http://www.mfa.gov.il (MFA > Facts About Israel > Education > Higher Education)
PODMIENKY NA PRIJATIE
Základnou požiadavkou na prijatie na bakalárske štúdium je ekvivalent hebrejskej
maturity (napr. medzinárodný bakalaureát, International Baccalaureate – IB),
SAT (Scholastic Aptitude Test) či izraelský test Israeli Psychometric Exam
a znalosť hebrejčiny a angličtiny, na magisterské štúdium GRE (Graduate Record
Examinations). Podľa toho, akú kombináciu odborov si uchádzač zvolil, musí splniť
ďalšie požiadavky, ktoré môžu mať jednotlivé katedry odlišné.
Viaceré izraelské vysoké školy ponúkajú programy aj v anglickom jazyku. Ich
zoznam je zverejnený na stránke izraelského ministerstva zahraničných vecí
http://www.mfa.gov.il (MFA > Facts About Israel > Education > English programs at
Israeli universities and college).

Väčšina Izraelčanov začína študovať
na vysokých školách vo veku 21 rokov,
po absolvovaní povinnej vojenskej služby,
ktorá je trojročná pre mužov a dvojročná
pre ženy.
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Slovenskí študenti prijatí na izraelské univerzity alebo vysoké školy musia
požiadať o vízum na izraelskom veľvyslanectve v Bratislave. Maximálna doba
platnosti víz je jeden rok a udeľujú sa s možnosťou viacnásobného vstupu
a opustenia krajiny. Žiadatelia o tento druh víz nie sú oprávnení na území Izraela
pracovať.
Bližšie informácie na stránke izraelského ministerstva zahraničných vecí
www.mfa.gov.il alebo izraelského veľvyslanectva http://bratislava.mfa.gov.il.

Vstupné kontroly na izraelských hraniciach sú prísne, izraelskí imigrační
úradníci majú právo zamietnuť vstup do krajiny. Prekročenie doby pobytu,
práca alebo štúdium bez príslušného povolenia má za následok okamžité
vyhostenie z krajiny a ďalší postih.
Školné a životné náklady
Školné pre zahraničných študentov je na univerzitách okolo 12 000 USD za rok,
ubytovanie na internáte sa pohybuje od 3 000 do 5 000 USD/rok. Na stravu,
cestovné a bežné výdavky potrebuje študent mesačne 500 až 600 USD.

NAJLEPŠIE IZRAELSKÉ UNIVERZITY
V dvoch najznámejších svetových rankingoch, Akademickom rankingu svetových
univerzít (Academic Ranking of World Universities, ARWU) a v Rankingu univerzít sveta
QS (QS World University Ranking), sa v roku 2010 umiestnilo 7 izraelských univerzít,
v prvej stovke jedna – Hebrejská univerzita v Jeruzaleme (72. miesto v ARWU).
ARWU
72

Hebrejská univerzita v Jeruzaleme

101 – 150

Technion – Izraelský technologický inštitút

101 – 150

Univerzita v Tel Avive

101 – 150

Weizmannov vedecký inštitút

301 – 400

Bar-Ilanova univerzita

301 – 400

Ben-Gurionova univerzita

401 – 500

Univerzita v Haife

QS
109

Hebrejská univerzita v Jeruzaleme

138

Univerzita v Tel Avive

159

Technion – Izraelský technologický inštitút

337

Ben-Gurionova univerzita
Zdroj: http://www.arwu.org, http://www.topuniversities.com
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Technion – Izraelský technologický inštitút (Technion – Israel Institute of
Technology) je centrom základného
a aplikovaného výskumu, predovšetkým
v oblasti techniky, matematiky, prírodných
vied a pod. Vznikol v roku 1924, do roku
2010 na ňom získalo titul vyše 90-tisíc osôb.
V roku 2010 na jeho 18 fakultách študovalo
12 665 študentov.
http://www.technion.ac.il
Hebrejská univerzita v Jeruzaleme (Hebrew University of Jerusalem) sa skladá
zo 7 fakúlt, ktoré pokrývajú takmer všetky
oblasti poznania. Známa je najmä kvôli
židovským štúdiám, arabským a islamským
štúdiám, biblickej a post-biblickej archeológii,
biomedicínskemu výskumu a pod. Vznikla
v roku 1925. V roku 2010 na nej študovalo
23 500 študentov.
http://www.huji.ac.il
Weizmannov vedecký inštitút (Weizmann Institute of Science) je centrom
postgraduálneho výskumu vo fyzike, chémii,
matematike a biológii (life sciences). Výskum sa
zameriava na najnovšie poznatky a technológie.
Na inštitúte sa pripravujú študijné materiály
a osnovy k výučbe na stredných školách
a realizujú sa výskumy pre priemysel
a podnikateľské subjekty. Inštitút založil v roku
1933 chemik Chaim Weizmann, neskorší prvý
izraelský prezident.
http://www.Weizmann.ac.il
Bar-Ilanova univerzita (Bar-Ilan University) kombinuje židovskú tradíciu
s liberálnym vzdelávaním a výskumom
v oblastiach ako napríklad fyzika,
medicínska chémia, matematika,
ekonomika, strategické štúdie,
vývojová psychológia, muzikológia,
biblia, talmud, židovské právo a pod.
Univerzita vznikla v roku 1955 a na
jej 6 fakultách v súčasnosti študuje
takmer 34-tisíc študentov.
http://www.biu.ac.il
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Univerzita v Tel Avive (Tel Aviv University) vznikla spojením troch vysokých škôl
v tel-avivskej oblasti. Ponúka široké
spektrum programov. Súčasťou
univerzity sú inštitúty špecializované
napríklad na strategické štúdie,
manažment zdravotníctva, technologickú
prognostiku a energetiku. Silne rozvinuté
sú aj výskumné aktivity napríklad
v oblastiach elektronických zariadení,
systémového inžinierstva, nukleárneho
výskumu, energetiky, počítačov,
supravodivosti, teoretickej fyziky,
ochrany prírody a pod.
http://www.tau.ac.il
Univerzita v Haife (University of Haifa) zdôrazňuje interdisciplinárne štúdium.
Súčasťou univerzity je oddelenie pre
štúdium kibutzu ako sociálnej
a ekonomickej jednotky a oddelenie pre
posilnenie porozumenia a spolupráce medzi
Židmi a Arabmi v Izraeli.
http://research.haifa.ac.il

Ben-Gurionova univerzita (Ben-Gurion University) bola založená s cieľom posilniť
rozvoj južného Izraela, zvlášť púštnych
oblastí v tejto časti krajiny. Významne prispela
k výskumu púštnych oblastí a k rozvoju
medicíny zameranej na lokálnu komunitu.
Súčasťou univerzity je centrum pre štúdium
historických a politických aspektov života
a doby Davida Ben-Guriona, prvého
izraelského premiéra.
http://www.bgu.ac.il
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ŠTIPENDIÁ
 ŠTIPENDIÁ VYPLÝVAJÚCE Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE MEDZI VLÁDOU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU ŠTÁTU IZRAEL V OBLASTI
KULTÚRY, ŠKOLSTVA A VEDY NA ROKY 2008 – 2012
● štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené študentom magisterského štúdia a doktorandom vo veku do
35 rokov. Uchádzači musia mať akceptačný list, ovládať anglický alebo hebrejský
jazyk a spĺňať ďalšie podmienky stanovené univerzitou.
Uprednostnení sú uchádzači uchádzajúci sa o štipendium na výskumný
pobyt týkajúci sa Izraela alebo tém spojených so židovstvom.
● štipendium na letný výcvikový kurz modernej hebrejčiny (ULPAN)
Štipendium je určené študentom (ukončené minimálne 2 semestre štúdia)
a absolventom vysokých škôl, doktorandom, postdoktorandom vo veku do 35 rokov,
ktorí ovládajú anglický jazyk a majú základy hebrejčiny alebo ivritu.
Štipendijné pobyty je možné absolvovať na týchto vysokých školách: Hebrejská
univerzita v Jeruzaleme, Univerzita v Tel Avive, Univerzita v Haife, Technion, BenGurionova univerzita, Bar-Ilanova univerzita, Weizmannov vedecký inštitút, Volcani
Center (Poľnohospodárska výskumná organizácia – The Agricultural Research
Organization – ARO) v Bet Dagane a Akadémia umení a dizajnu Bezalel
v Jeruzaleme.
Uzávierka na predkladanie žiadostí je v SAIA spravidla v novembri.
Bližšie informácie na www.saia.sk
 ŠTIPENDIÁ IZRAELSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL
Viaceré izraelské vysokoškolské inštitúcie ponúkajú vlastné štipendiá.
Bližšie informácie o nich záujemcovia získajú na ich webových stránkach.

Zdrojom informácií o štipendiách je aj izraelský
portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
http://eracareers.most.gov.il/.
Štipendiá sú tu rozdelené do viacerých skupín,
napríklad štipendiá a granty univerzít, vládne
štipendiá a granty, štipendiá a granty pre ženy...
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 ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY SLOVENSKÝCH NADÁCIÍ A INŠTITÚCIÍ,
ktoré ponúkajú podporu študentov pri štúdiu v zahraničí, bez určenia cieľovej
krajiny. Bližšie informácie sú na uvedených webových stránkach:
● Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta
www.nadaciatatrabanky.sk
● Štipendijný program U. S. Steel Košice
www.usske.sk/students/stip-s.htm

Informácie o štipendiách a grantoch na www.saia.sk
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UZNÁVANIE ČASTI ŠTÚDIA A DOKLADOV O VZDELANÍ
Ak plánujete štúdium v zahraničí, do prípravy zahrňte aj problematiku uznávania
dokladov o vzdelaní, ktoré získate. Môže sa stať, že doklad budete potrebovať
uznať či už na účely výkonu povolania, alebo pokračovania štúdia (uznanie na
akademické účely). Zistite si vopred, aké podklady budete potrebovať, aby ste ich
získali skôr, než sa vrátite na Slovensko.
O uznaní vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí na akademické účely
rozhoduje vysoká škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie v rovnakých alebo
príbuzných študijných odboroch, ako je získané vzdelanie. Ak v Slovenskej
republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je
súčasťou medzinárodnej siete UNESCO – ENIC a medzinárodnej siete Európskej
únie – NARIC). Bližšie informácie o stredisku a jeho službách: www.minedu.sk
K žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vysoké školy spravidla vyžadujú:
- overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou
s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva,
resp. overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných
skúškach s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- odborné odporúčacie stanovisko Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu
SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, k stupňu vzdelania a k typu
vzdelávacej inštitúcie v zahraničí, ktorá doklad o vzdelaní vydala.
Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť
osvedčená orgánom štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo notárstvom
v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej
republiky v tomto štáte.
Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie
iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie obsahu
a rozsahu vzdelania nadobudnutého v zahraničí. Uznávanie dokladu o vzdelaní
je spoplatnená služba.
Čo sa týka uznávania výsledkov časti štúdia, teda po absolvovaní zahraničného
študijného pobytu počas riadneho štúdia na Slovensku, tu si stanovuje
každá vysoká škola vlastné postupy (spravidla v rámci študijného poriadku).
Odporúčame kontaktovať študijné oddelenie ešte pred nástupom na pobyt
a dohodnúť si podmienky uznania skúšok, zápočtov, resp. kreditov.
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ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
www.education.gov.il – ministerstvo školstva
www.mfa.gov.il – ministerstvo zahraničných vecí
www.che.org.il – Rada vysokých škôl
www.israelstudy.net – portál konzorcia piatich
najväčších izraelských univerzít
www.nite.org.il – informácie o teste Israeli
Psychometric Exam, ktorý môže nahradiť maturitu
www.universities-colleges.org.il – stránka
s informáciami o vysokoškolskom štúdiu v Izraeli,
o vysokoškolských inštitúciách a programoch, ktoré
ponúkajú

Na stránke Konzorcia izraelských univerzít (The
Israel University Consortium, IUC), ktoré vytvorilo
päť najväčších univerzít, je k dispozícii pre cudzincov
zaujímajúcich sa o štúdium v Izraeli brožúra
o programoch, ktoré ponúkajú členovia konzorcia
(Ben-Gurionova univerzita, Hebrejská univerzita
v Jeruzaleme, Technion, Univerzita v Tel Avive,
Univerzita v Haife)
http://www.israelstudy.net/NAFSA%20brochure_web.
pdf

Na stránke Rady pre vysokoškolské vzdelávanie
je databáza vysokoškolských inštitúcií
http://www.che.org.il/colleges/default_e.aspx
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UŽITOČNÉ ADRESY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
www.minedu.sk

SAIA, n. o.
Bratislava
Námestie slobody 23
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5441 1426
fax: 02/5441 1429
e-mail: saia@saia.sk
www.saia.sk

Veľvyslanectvo Štátu Izrael
P.O. Box 6
Slávičie údolie 106
810 00 Bratislava
e-mail: cao-sec@bratislava.mfa.gov.il
http://bratislava.mfa.gov.il

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Jabotinsky 37
P.O.Box 6459
Tel Aviv
Izrael
e-mail: emb.telaviv@mzv.sk
www.mzv.sk/telaviv
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