
 
 

 
 
 
 

 2021 פברואר
 

לשנת  יםפקולטטחילופי סטודנטים במסגרת הסכמים 
 2021/2022 - ב"תשפ

 

מציע לתלמידי  פקולטטיההמסלול , במסגרת התוכנית לחילופי סטודנטים
 אלא אם צוין אחרת)( לסמסטר אחדמלגות ללימודים  בוגר, מוסמך ודוקטורט

 הבאים:במוסדות 

Country Name of Institution Number of Places Degree Scholarship fact Sheet 

China Shanghai Jiao Tong 
University 

2 (1 for each semester) 
OR: 1 for full year 

10 PhD a year 

Bachelor 
Master 

PhD 
HUJI Financial support of $1000 SJTU fact sheet 

2020-21 

France AgroParisTech 2 (1 for each semester) 
OR: 1 for full year Master HUJI Financial support of $1000 AgroParisTech fact 

sheet 2020-21 

Germany Hohenheim 
University 4 

Bachelor 
Master 

PhD 

HUJI Financial support of $1000 
Possible scholarship: Baden-
Württemberg scholarship of 

€700 per month 

Hohenheim 
University fact 
sheet 2020-21 

Poland 
Warsaw University 
of Life Sciences – 

SGGW 
4 

Bachelor 
Master 

PhD 

Erasmus+ scholarship of 
€800 per month  
€360 for travel 

SGGW fact sheet 
2020-21 

Sweden 
SLU - Swedish 
University of 

Agricultural Sciences 
4 Bachelor 

Master 

Erasmus+ scholarship of 
€900 per month  
€530 for travel 

SLU fact sheet 
2020-21 

USA Cornell University 
(CALS) 2 Bachelor HUJI Financial support of $1000 CALS fact sheet 

2020-21 

 
 12.202.21מועד אחרון להגשת הבקשות: 

 )לוועדת שיפוטתובאנה  במלואן לא תוגשנהבקשות שלא  לתשומת ליבכם:(

 
 

http://isc.sjtu.edu.cn/EN/content.aspx?info_lb=190&flag=2
http://isc.sjtu.edu.cn/EN/content.aspx?info_lb=190&flag=2
https://isc.sjtu.edu.cn/ueditor/net/upload/2019-12-12/773b0469-30e4-4bd7-b91d-b260784fcc12.pdf
https://isc.sjtu.edu.cn/ueditor/net/upload/2019-12-12/773b0469-30e4-4bd7-b91d-b260784fcc12.pdf
http://www2.agroparistech.fr/Exchange-students-non-degree-seeking-students-4020.html
https://intschool.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutz/files/infosheet_agroparistech_for_erasmus_partners.pdf
https://intschool.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutz/files/infosheet_agroparistech_for_erasmus_partners.pdf
https://exchange.uni-hohenheim.de/en/homepage
https://exchange.uni-hohenheim.de/en/homepage
https://intschool.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutz/files/fact_sheet_uhoh.pdf
https://intschool.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutz/files/fact_sheet_uhoh.pdf
https://intschool.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutz/files/fact_sheet_uhoh.pdf
https://erasmusplus-world.sggw.pl/mobility-call
https://erasmusplus-world.sggw.pl/mobility-call
https://erasmusplus-world.sggw.pl/mobility-call
https://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/educational-programs/erasmus-llp_
https://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/educational-programs/erasmus-llp_
https://www.slu.se/en/education/exchange-studies/
https://www.slu.se/en/education/exchange-studies/
https://www.slu.se/en/education/exchange-studies/
https://intschool.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutz/files/international_prospectus_slu_2020-21.pdf
https://intschool.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutz/files/international_prospectus_slu_2020-21.pdf
https://cals.cornell.edu/undergraduate-students/student-services/international-opportunities/explore-options/cals-exchange/incoming-exchange-program
https://cals.cornell.edu/undergraduate-students/student-services/international-opportunities/explore-options/cals-exchange/incoming-exchange-program
https://intschool.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutz/files/ay20-21_inc_fact_sheet.pdf
https://intschool.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutz/files/ay20-21_inc_fact_sheet.pdf


 
 

 
 
 

 הנחיות להגשת מועמדות

 :הגשת המועמדות לפני -

 .אתרי האוניברסיטאות השונותדפי המידע ובאת המידע המופיע ברב  יש לקרוא בעיון -

 של יציאה(לימודים/ משפחה/ תעסוקה/ עלויות/ בריאות וכו')  את כל השיקוליםיש לבחון היטב  -

 ללימודים בחו"ל.

 :הבא למידע במיוחד לב לשים חשוב -

o קורסים/התחומים ומהם סטודנטים לחילופי הפתוחים הקורסים/התחומים מהם 
 חילופים לתלמידי פתוחים שאינם

o מבחן( השפה דרישות מהן TOEFL, IELTS אחר או( 
o היעד במוסד לחילופים ויציאה מחיה עלויות 
o היעד במוסד האקדמי השנה לוח. 

 

 הגשת מועמדות לתוכנית חילופי הסטודנטים:

 מטה.לפי ההנחיות  סטודנטים יגישו מועמדותסטודנטים המעוניינים לצאת לחילופי 
החילופים תועבר למוסדות  לתוכניתברו את השיפוט ויבחרו מועמדותם של סטודנטים שיע

 המארחים להמשך הליך הקבלה. אישור הקבלה הסופי יינתן על ידי המוסד המארח.
 

 ת מועמדותתנאי הגשא. 

לו  ותרוושי בתנאי –) תואר בוגרלצורך השלמת ( שנה ג'או  דנט לתואר בוגר שנה ב'סטו -

 .ב"בשנת הלימודים תשפ נ"זים 10מינימום 

 לאישור החוג בכפוף – ב"פלימודי מוסמך בתשהמתעתד להתחיל  סטודנט שנה ג' לתואר בוגר -

 .מראש

 .מראש החוג בכפוף לאישור –ב"פבשנה"ל תש סטודנט לתואר מוסמך -

 .דוקטורנטים בשלבים השונים -

 ומעלה. 80 – ממוצע ציונים כללי -

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 יםפקולטט-אקדמיות למועמדים שעברו את שלב השיפוט הפנים רישותד ב.

עשויים להידרש אנגלית,  שפת ההוראה היאם במוסדות בההמתמיינים לחילופים סטודנטים  -
 בעיון מהן דרישות השפה בכל מוסד. יש לבדוק .TOEFL/IELTSלעמוד בציון סף של מבחן 

אינה אנגלית, ידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי מוקדם שפת ההוראה ם במוסדות בה -

. יש לפנות ליחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח בכתובת: לקבלה לתכנית

http://languages.huji.ac.il/home  אישור ידיעת שפה כנדרשולהחתים טופס. 

לקורסים אשר אקדמי  לקבל אישור יידרשו שיתקבלו לתכנית לחילופי סטודנטיםסטודנטים  -
 חילופים.יציאתם ל טרם לענייני הוראה מהמזכירותל בחו" בכוונתם ללמוד

 20ועד  במינימוםנ"זים  10-קורסים השווים ל ואר בוגר נדרש ללמוד במוסד המארחסטודנט לת -

בגיליון ניתן  להכיר  בהם, במקסימוםניסויים) מדעים ה(בנ"זים  25או עיוניים) מדעים ה(ב םזי"נ

 .דים מחו"להציונים כלימו

על , בכפוף לאישור מנחה/יועץ במקסימוםנ"זים  10נדרש ללמוד  סטודנט לתואר מוסמך -

 ללימודים/מחקר. םהיציאה לחילופיתרומת 

 כלימודים לתואר באוניברסיטה המארחת. לא ייחשבו םהלימודים בתקופת החילופי -

 

 מלגותעלויות ו ג.
רסיטה העברית ויחויב בשכר באוניב מראש יהיה רשוםסטודנט שהתקבל לתוכנית החילופים  -

 .בהתאם לכללים31Tלימוד 

 .שכר לימוד במוסד המארח ים מתשלוםפטורכל משתתפי תוכנית החילופים  -

ממקור אחר לטובת היציאה  1000$העולה על  מלגה/מענק סטודנטים שאינם מקבלים -

 מהרשות לבינלאומיות. 1000$חד פעמי ע"ס לחילופים, יקבלו מענק 

 

 ד. הנחיות להגשת הבקשות

 mahyang@savion.huji.ac.il :גון מעיןל דוא"ליש להגיש במועמדות לתכנית את ה

מוסדות לימוד ובחירת קורסים  2 עדבחירה של ם אישיים, פרטייש לשלוח בגוף המייל:  -

 ראשונית בכל אחד מהמוסדות המבוקשים.

 :לצרף לבקשה את המסמכים הבאיםיש  -

o  באנגליתקורות חיים)(. 

http://languages.huji.ac.il/home
https://studentsadmin.huji.ac.il/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://studentsadmin.huji.ac.il/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
mailto:mahyang@savion.huji.ac.il
mailto:mahyang@savion.huji.ac.il


 
 

 
 
 

o  עם ממוצע, (מהמידע האישי באינטרנט עבריתב בעברית ובאנגלית: ציוניםגיליונות 

גיליון ציונים רשמי ( אנגליתבובאוניברסיטה, בכל התארים),  מכל שנות הלימודכללי 

 ).ממזכירות הפקולטה

o  הסיבות את במכתב יש לתאר : )(באנגליתלכל מוסד מבוקש  נפרדמכתב מוטיבציה

תוך התייחסות לקשר בין תכניות  ,ללמודת /נייןוה מע/את םות בה/מוסדלבחירת ה

, ו/או העתידיים הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין לימודיך האקדמיים הנוכחיים

 .לקורסים שציינת בטופס הבקשה

o תנאי היא המקומית ההוראה שפת ידיעת, אנגלית אינה ההוראה שפת בהם במוסדות 

 הרוח למדעי בפקולטה שפות ללימודי ליחידה לפנות יש. לתכנית לקבלה מוקדם

 שפה ידיעת אישור טופס ולהחתים http://languages.huji.ac.il/home: בכתובת

 בהתאם לשפה הנדרשת באותו מוסד.כנדרש, 

 
 שיפוטה. 

 הערכה ולשיפוט.ל יתטפקולטה עדועברנה לווהבקשות תא, לאחר סגירת הקול קור

 .חילופיםה אין פירושה קבלה אוטומטית לתכניתלהגשת מועמדות המצוינים עמידה בתנאים 

 .המארח המוסד ידי עללתוכנית יינתן  סופי קבלה אישורכאמור, 

 

 קבלהו. 
 .1-7.3.21בין התאריכים  סרנה למגישים בתום תהליך השיפוטמיתוצאות השיפוט ת

ימים מיום קבלת  3 סטודנטים תוךהחילופי השתתפותם בתוכנית  לאשר הזוכים מתבקשים

 השיבוץ. הודעת

 
 ביטולז. 

יום  14עד  םהשתתפותאת  סטודנטים רשאים לבטל סטודנטים שאישרו את יציאתם לחילופי

 השיבוץ. קבלת הודעתמיום 

http://languages.huji.ac.il/home
http://languages.huji.ac.il/home
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