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חשוב  בחו"ל,  באוניברסיטאות  קלינית  בפסיכולוגיה  שני  לתואר  לימודים  תכנית  לבחור  כשבאים 
לבדוק את רמת הלימודים ובעיקר לבדוק היטב כיצד התואר מתקבל בישראל במועצת הפסיכולוגים 

הישראלית.
משנת 1998 אוניברסיטת ELTE מכשירה סטודנטים ללימודי פסיכולוגיה קלינית ופסיכולוגיה קלינית התפתחותית של הילד, 

הלימודים מתקיימים בעיר בודפשט בקמפוס מרכזי עם סטודנטים מכל העולם שבאו לקבל הכשרה לתואר שני.
תכנית הלימודים בפסיכולוגיה לתואר שני כוללת דגש רחב על התאוריות השונות ומחקר, לצד עבודה מעשית ומתן כלים 
לעבודת הפסיכולוג מול אוכלוסיות טיפול שונות. תחומי המיומנות הנלמדים הם: אבחון ועבודה קלינית על פי שיטות שונות, 
תקשורת עם מטופל, הערכה והתקדמות בטיפול. התואר השני בפסיכולוגיה מחייב עבודת תזה והגנה על התזה בסיום 

התואר. במהלך התואר לומדים כלים לבנייה ותכנון של מחקר קליני, ראייה ביקורתית והערכה של מחקר קליני.
כבר בשנת 2002 החלו ישראלים ללמוד באוניברסיטת ELTE ומאז ועד היום עברו הכשרה וסיימו את לימודיהם בתואר שני 

בפסיכולוגיה למעלה מ-100 ישראלים.

מגיעים למשרדנו עם כל המסמכים הדרושים באנגלית.
במעמד ההרשמה משלמים דמי רישום + דמי מבחן.

המסמכים הדרושים הרשמה:

· גיליון ציונים מקורי חתום ע"י האוניברסיטה
· אישור זכאות לתואר ודיפלומה

· Reference Work עבודה אקדמית או תיאור של עבודת שדה. 10-15 דפים. מוגש באנגלית.
· מכתב מוטיבציה )עד 1500 תווים(

· תמונת פספורט
· צילום דרכון

https://europass.cedefop.europa.eu/documents :קורות חיים )אתר לכתיבת קו"ח והדפסה - CV ·
· טופס הרשמה )מילוי הטופס יתבצע במשרדנו דרך אתר האינרטרנט של האוניברסיטה(

· תשלום בקשת רישום ודמי מבחן )ראה פרק עלויות(

תואר ראשון תחומי הפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות בלבד
מעבר בחינות הכניסה המתקיימות בישראל במהלך חודשי ינואר עד יולי מדי שנה

אז איך נרשמים?

תנאי הקבלה

למה בהונגריה?



שלב א' )60 דק'(:
קריאת מאמר אקדמי בתחום הפסיכולוגיה הקלינית/התפתחותית

שלב ב' )30 דק'(:
ELTE מבחן בע"פ על המאמר מול פרופ' מאוניברסיטת

דגשים במבחן:
   הבנה של שיטות מחקר

   תיאוריות בתחום הפסיכולוגיה
   ראייה ביקורתית על המאמר

   שיחה על עבודת המחקר שהוגשה

לכל אוניברסיטה אתר סטודנטים שנקרא Neptun אשר דרכו נרשמים לקורסים, רואים את הציונים, ומקבלים 
הודעות ומידע חשוב מהפקולטה וממחלקות הלימוד.

מועדי המבחנים הסמסטריאלים מתקיימים מאמצע דצמבר עד סוף ינואר + אמצע מאי עד סוף יוני.
.Neptun לוח הבחינות נקבע על ידי הסטודנט, הסטודנט משתבץ למבחנים דרך אתר

בכל קורס ניתן לעשות מועדי א’ + ב’ + ג’ על פי זמינות תאריכי המבחנים. 

־בבחינה בע"פ בודקים גם את רמת ההתבטאות של המועמד בשפה האנג
לית בכלל ובכישורי השפה המקצועיים )טרימינולוגיה בפסיכולוגיה( בפרט.

.Skype המבחן בע"פ יתבצע במשרדי "יוניברסיטי" דרך המחשב בתוכנת
התשובות מגיעות למועמד דרך משרדנו כחודש לאחר יום המבחן.

מהלך המבחן

אקדמיה:

כדאי שתדעו
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סרקו את הקוד ותוכלו לפגוש סטודנטים מהונגריה,
הסטודנטים מספרים על הלימודים והחיים בהונגריה.

גלו עולם של אקדמיה איכותית!



ריכוז עלויות

עלויות רישום ודמי מבחן 
כניסה בישראל:

הוצאות שנתיות חד פעמיות לשנה:

הוצאות מחייה חודשיות 
לסטודנט בבודפשט:

בקשת רישום

הסדר ביטוחי ל-12 חודשים עם חברת הראל הישראלית )מצ"ב פלאייר(ביטוח רפואי שנתי

מגורים עם שותף 
)דירת 3 חדרים( דמי מבחן

תשלום בהונגריה לרשויות ההגיטרה, שנה שנייה ואילך עלות כ- 50$אשרת שהייה

מגורים לבד
)דירת 2 חדרים(

שכ"ל

דמי הרשמה לאוניברסיטה 
לכל השנתיים

קניית ספרים יד שנייה. עלות זו הינה לכל אורך תקופת הלימודיםספרים יד שניה

תל אביב < בודפשט < תל אביבכרטיס טיסה

• בקשת רישום + דמי המבחן משולמים בישראל במשרדי 
"יוניברסיטי" והם כוללים מע"מ

• דמי הרשמה + שכ"ל משולמים בהונגריה עפ"י ההנחיות 
הרשומות במכתב הקבלה

• העלויות כוללות שכ"ד, הוצאות דירה 
וכן הוצאות אישיות כגון: אוכל, תחבורה 

ציבורית, טלפון נייד, אינטרנט וכו'.

• עלות המחייה לשנה אקדמית תחושב 
על פי 10 חודשי מחייה בהונגריה.

€ 140 )כולל מע"מ(

429 $

€ 1100 - € 900

1300 € - 1100 €

€ 140 )כולל מע"מ(

$ 80

€ 4200 לסמסטר

€ 60 )משולם ביחד עם 
תשלום סמסטר א'(

100 $ - 300 $

50 $ - 400 $
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דברו עם הסטודנטים והבוגרים שלנו

:ELTE סטודנטים  \ בוגרים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת

לימודים בהונגריה - הדף הרשמי של יוניברסיטי לימודים בהונגריה
ISOH HOSI - אגודת הסטודנטים הישראלית בבודפשט
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"בחרתי ללמוד את התואר השני בחו"ל, כי רציתי חו"ל. להיות סטודנט בבודפשט זה הכי מגניב בעולם. יש בעיר הזאת כל 
מה שסטודנט מחפש. כולם לומדים בקפיטריות. יש חיי לילה נהדרים. והעיר מאד תיירותית ותמיד יש מה לעשות. בשונה 

מהארץ, עלויות המחייה נמוכות, מה שאפשר לי לחיות ברמה גבוהה. זו חוויה לכל החיים!!!
נהניתי מהלימודים, מאד התחברתי למרצים. הסתדרתי מצוין ומצאתי יחס טוב בכל מקום, גם במזכירות. היו קורסים שאין 
בתואר שני בישראל, כמו היפנוזה, למשל. הכיתה היתה חצי ישראלית וחצי נורווגית. יצרתי קשרים חברתיים מדהימים עם 

הנורווגים, שנמשכו מחוץ לשעות הלימודים.
כשחזרתי קיבלתי מלגת תושב חוזר. לביה"ח רמב"ם ניסיון מאד טוב עם בוגרי ELTE והם קיבלו אותי בשמחה לפרקטיקום. 

נשארתי ברמב"ם גם להתמחות. מרגישה שהגעתי עם בסיס תאורתי טוב, כמובן שבעבודה לומדת המון, ונהנית.
הטיפ שלי: אפשרויות הבילוי והחיים עצומות. תקפידו למצוא את האיזון, כדי להצליח בלימודים ובחיים."

יסמין זייד, בוגרת תואר שני פסיכולוגיה קלינית, מתמחה ברמב"ם.

ויחד עם זאת, החוויה מכילה  והתנסויות חדשות  "באופן טבעי, החוויה מורכבת מהמון רגעים טובים, מרגשים של חוויות 
בתוכה גם המון רגעים לא פשוטים שמצריכים התמודדות ובשלות וחשוב שמי שמתלבט האם להגיע לכאן ייקח את כל 

אותם השיקולים בחשבון. 
ישנה תחושה שהזמן חולף כאן דיי מהר ודי קשה להאמין שהסמסטר הראשון עומד להסתיים. ההווי החברתי כאן נורא 
מורגש, בין אם מדובר באירועים חברתיים שהסטודנטים מארגנים או האירועים שמארגנים אנשי חב"ד בעיקר בחגים ובכלל 
יום יש סיבה למסיבה. אין ספק שההווי הזה מקל על השהות פה, בעיקר בתקופות החגים שבהם  יש כאן תחושה שכל 

מורגשת יותר תחושת הריחוק מהבית. 
מבחינת הלימודים חשוב לי לציין שבהרגשה שלי הם דיי הפכו להיות עוד מרכיב ממכלול החיים כאן, אך בהחלט לא תופסים 
חלק מרכזי ומשמעותי שכמו שסביר להניח שהיו תופסים בארץ. חשוב לדעת שכדאי להגיע לכאן עם המון סובלנות ולהבין 
שמדובר באופן לימוד שונה לגמרי מהארץ. הדברים כאן נעשים בקצב שונה ממה שרובנו רגילים ומכירים, אך בהחלט אפשרי 

להתרגל למרצים ולאופן הלימוד שלהם כבר עם תחילת הלימודים."

סיגלית פיטרו

ברוב  הרמה  השקעה.  מעט  לא  ודורשת  ברובה,  עבורי  מעניינת  הלימודים  חוויית  כאן,  הראשון  הסמסטר  מסוף  "במבט 
הקורסים רצינית והמרצים בעלי ניסיון טיפולי ומחקרי. עם זאת ההרגשה שהתכנית עדיין בהתגבשות, ויש מספר תחומים 

טעוני שיפור.  לומדים כאן יחד סטודנטים בעלי רקעים תרבותיים ואקדמיים שונים, ולאט לאט נרקמת אינטראקציה."

הס יניב

בוגרים מספרים
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"כשהגעתי לאוניברסיטת ELTE גיליתי שבודפשט ענתה לצרכים שלי מבחינה כלכלית ואקדמית. שכר הלימוד זה לזה של 
מכללה בישראל. לאוניברסיטת אלטה יש מוניטין טוב, בעיקר בקונטקסט הרפואי הפסיכולוגיה הרפואית. הסילבוס כולל 
תואר כפול בפסיכולוגיה רפואית וקלינית, מה שאין בארץ. בתכנית הלימודים יש התייחסות רבה לעניין הרפואי )הפיזיולוגי(.

בסימסטר הראשון חוויתי אתגרי קליטה בעיקר בצורך להסתגל לחשיבה באנגלית, וכן לפערי התרבות בין הונגריה לישראל. 
־הלימודים עצמם היו חוויה מרתקת ברמה האנושית והאקדמית: למדתי בכיתה קטנה, שבה התקיימו לימודים תאורתיים ונ

ערכו דיונים קליניים. יחד עם סטודנטים מנורווגיה, גרמניה וקפריסין להכין תכנית טיפולית, זו חוויה אקדמית ואינטלקטואלית 
מרתקת.

בודפשט היא עיר מדהימה. הכרתי באוניברסיטה את אשתי, ישראלית שלמדה שנה מתחתי. בודפשט עיר מדהימה, ותקופת 
החיים בה רשומה אצלי כחוויה נהדרת.

כדי  ונוער בביה"ח רמב"ם. ההשתלבות היתה תוך  ילדים  ההתמחות: בשנה הראשונה עשיתי את הפרקטיקום במרפאת 
התמחות. כיום אני עובד במגזר הציבורי ומפעיל קליניקה פרטית."

רועי  עזרא, למד קלינית בריאותית.

"הגעתי לבודפשט עם לא מעט חששות" איך אסתדר? מה אם ארגיש בודד? איך אצליח להתמודד עם הלימודים?
עד מהרה הבנתי שאני ניצב בפני הזדמנות שאולי לא תחזור- הזדמנות ללמוד ולחיות )גם אם לתקופה קצרה של שנתיים( 

באחת מהערים הכי תוססות ומעניינות באירופה- בודפשט. 
בבודפשט הצלחתי להיחשף לאינספור פסטיבלים, חגים וחוויות חורף מהסוג שמעולם לא חוויתי בארץ )מקסימום בסרטים(, 

שכללו רגעים מצחיקים, מביכים ולעיתים גם קצת מעצבנים. 
־כמובן שהלימודים הוו חלק מרכזי בחוויה הכוללת, עם מרצים שהצליחו לפתוח בפנינו תפיסות חדשות, וגישות שלא נחש

פנו אליהן קודם לכן. אציין כי במסגרת התוכנית הבינלאומית פגשנו סטודנטים מכל העולם, שספק הייתי פוגש בהזדמנות 
אחרת... לסיכומו של עניין, אחת החוויות המהנות, מלמדות והמעצימות שחוויתי מעולם!

־כמובן שהלימודים הוו חלק מרכזי בחוויה הכוללת, עם מרצים שהצליחו לפתוח בפנינו תפיסות חדשות, וגישות שלא נחש
פנו אליהן קודם לכן. אציין כי במסגרת התוכנית הבינלאומית פגשנו סטודנטים מכל העולם, שספק הייתי פוגש בהזדמנות 

אחרת... לסיכומו של עניין, אחת החוויות המהנות, מלמדות והמעצימות שחוויתי מעולם!"

דוד סרולוביץ'

בוגרים מספרים
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הטיסה להונגריה נמשכת 3 שעות בלבד.

הונגריה היא יעד תיירותי וידוע מאד בתרבות המרחצאות והאוכל 
המשובח.

עיר הבירה של הונגריה, בודפשט, נחשבת למרכז אקדמי ותרבותי 
של המדינה.

בכל עיר תחבורה ציבורית יעילה מאד, עלות חופשי חודשי כ-40 
ש”ח המאפשר לסוע בכל כלי התחבורה כגון: מטרו, רכבת קלה, 

אוטובוס רגיל או אוטובוס על חשמל.

בעיר סגד ופיץ’ הסטודנטים נוסעים על אופניים או הולכים ברגל.

מוצאים  להונגריה  ההגעה  ולאחר  ויזה,  ללא  טסים  הסטודנטים 
אשרת שהייה ללימודים.

.)HUF סימון המטבע( Forint המטבע בהונגריה הוא פורינט

למצוא דירה בעיר בודפשט, סגד או פיץ’ עורך מספר ימים בודדים 
בלבד, הדירות מגיעות מרוהטות באופן מלא כולל מכשירי חשמל, 

כלי מטבח וכו’.

הסטודנטים פתוחים חשבון בנק מקומי דרכו הם יכולים להוציא 
כסף, לשלם חשבונות ולהתנהל בחיי היומיום.

HUF 3,300 = EUR 11 :עלות חופשי חודשי בכל כלי התחבורה

HUF 200 = EUR 0.7 :עלות ליטר חלב

HUF 1,200-4,000  = EUR 4-13 :עלות ארוחה במסעדה

INFO@UIS.CO.IL · 058-4450446 · 09-8858226 להרשמה ומידע:


