
 אוניברסיטת המדינה של פנסילבניהשל הבאים לביה"ס ליחסים בינלאומיים  ברוכים

בעוד החידושים הטכנולוגיים, תהליך הגלובליזציה והצורך בידע פורץ גבולות מתחוללים סביבנו ומשנים את 
שביכולתם מסוגלים לבצע חידושים מהפכניים, המנהיגים יותר ויותר ל החברה שבה אנו חיים, אנו זקוקים

של . ביה"ס ליחסים בינלאומיים חדשותדרכי תנופה יכולים להציע אשר ו הנדרשת,את המורכבות  להבין
הבא של לדור  סוג כזה של חינוךלהעניק  ממקם את עצמו באופן ייחודי על מנת אוניברסיטת פן סטייט

 .מנהיגיםה

מבין הקורסים השונים המוצעים לבחור  ךגמישה המאפשרת לעשירה ותחומית -אנו מציעים תוכנית בין
כאן . שלך ואת מטרותיךאת תחומי העניין  יםהתמקדות התואמתחום ולבנות תואר שני ובאוניברסיטה, 

צי של הצבא  כולל שני שגרירים אמריקניים לשעבר, שני אדמירליאשר בעל ניסיון רב מובחר מסגל  תלמדו
, של ארה"ב מועצת הביטחון הלאומיתב( וחבר CIA) , אנליסט לשעבר של סוכנות הביון האמריקניתהאמריקני

מובילים בתחום  אנשי אקדמיהי, יועץ כלכלי לבנק הלאומי, וכן אאיחוד האפריקלאו"ם וליועץ משפטי לשעבר 
 בשיח הציבורי. ומעורבות עשירהבאקדמיה  עבר נכבדבעלי  ,בינלאומייםהיחסים ה

בטכנולוגיית למידה מרחוק  צוייד"ש לואיס כץ, המהחדיש ען בבניי אנו מציעים לסטודנטים הזדמנות ללמוד
 יםדגש על לימוד מוחשי וכולל שמים שיעורים שאנו מציעיםרחבי העולם. המכל  אונליין המאפשרת לימודי

באמצעות  תחוםלהתנסות ב בנוסף, תוכלו. ברחבי הקמפוס צבא ארה"בהמלחמה של עם קולג'  סימולציה
 דרך ביקורי חשיפה, וכן SIA-ב המגיעים להתארחמרצים דרך והמתרחשים מדי שנה כמאה אירועים מיוחדים 

וושינגטון די.סי., ניו יורק סיטי, פילדלפיה ופיטסבורג. סטודנטים רבים  ’בערים הסמוכותקריירות אפשריות ל
 כניתאוניברסיטה היחידה בארה"ב שמציעה תובוחרים בנוסף לכלול סמסטר בחו"ל בלימודי התואר שלהם. כ

פטים, ביכולתנו להציע הזדמנויות נהדרות לשלב את ספר למשvבית עם  משולבתבינלאומיים  ללימודי יחסים
 משותף(. J.D./M.I.Aלימודי היחסים הבינלאומיים עם לימודי משפטים )וכן מציעים תואר 

 של אוניברסיטתה לקהיל תצטרפובביה"ס ללימודי יחסים בינלאומיים בפן סטייט, מן הרגע שתתחילו ללמוד 
יותר ורכב ממאגר הבוגרים הגדול ביותר בעולם, המממסלול הקריירה שלכם התוויית סיוע ב תקבלופן סטייט ו

במציאת  אחוזים 95 שלרחבי העולם. ביה"ס ליחסים בינלאומיים מתגאה בשיעור הצלחה באלף איש  658-מ
בארגונים ממשלתיים ולא יירה שלך את הקר שיקעזור לך להיחודשים מסיום התואר, ו 12  תוך קריירה

תעשייה הפרטית. הקמפוס של אוניברסיטת פן סטייט פארק מעניק בו ממשלתיים, בארגונים בין ממשלתיים
הזדמנות המובילות בעולם, אלא גם המחקר אחת מאוניברסיטאות של מצויינים ה הלא רק גישה למשאבי

 יותר בעולם מבחינה תרבותית.בקהילה של אחת האוניברסיטאות המגוונות ב וות חלקלה

מנהיגים הפן סטייט, אנו מכשירים את הדור הבא של אוניברסיטת בביה"ס ליחסים בינלאומיים של 
המורכב. אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ולהתחיל לגלות מה  עולמנואת עתידו של  שיעצבולים אגלובה
 להציע לך.יכולות אוניברסיטה בכלל התוכנית ליחסים בינלאומיים וה
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