2021 נובמבר

חילופי סטודנטים במסגרת הסכמים פקולטטים
2022-23 – לשנת תשפ"ג
, המסלול הפקולטטי מציע לתלמידי בוגר,במסגרת התוכנית לחילופי סטודנטים
מוסמך ודוקטורט מלגות ללימודים לסמסטר אחד (אלא אם צוין אחרת) במוסדות
:הבאים
Country

Name of
Institution

Germany

Hohenheim
University

Poland

Sweden

USA

Warsaw
University of Life
Sciences – SGGW
SLU - Swedish
University of
Agricultural
Sciences
Cornell University
(CALS)

Number
of Places

Degree

Scholarship

fact Sheet

4

Bachelor
Master
PhD

HUJI Financial support of $1000
Possible scholarship:
Baden-Württemberg scholarship
of €700/month

Hohenheim
University fact
sheet

4

Bachelor
Master
PhD

Erasmus+ scholarship
€800 per month
€360 for travel

4

Bachelor
Master

Erasmus+ scholarship
€900 per month
€530 for travel

SLU fact sheet
2021-21

2

Bachelor

HUJI Financial support of $1000

CALS fact
sheet 2021-22

.סטודנטים המעוניינים לצאת לחילופי סטודנטים יגישו מועמדות לפי ההנחיות מטה
מועמדותם של סטודנטים שיעברו את השיפוט ויבחרו לתוכנית החילופים תועבר
 אישור הקבלה הסופי יינתן על ידי המוסד.למוסדות המארחים להמשך הליך הקבלה
.המארח

31.12.2021 :מועד אחרון להגשת הבקשות
) בקשות שלא תוגשנה במלואן לא תובאנה לוועדת שיפוט:(לתשומת ליבכם

הנחיות להגשת מועמדות
-

לפני הגשת המועמדות:

-

יש לקרוא בעיון רב את המידע המופיע בדפי המידע ובאתרי האוניברסיטאות השונות.

-

יש לבחון היטב את כל השיקולים (לימודים /משפחה /תעסוקה /עלויות /בריאות וכו') של יציאה
ללימודים בחו"ל.

-

חשוב לשים לב במיוחד למידע הבא:
 oמהם התחומים/הקורסים הפתוחים לחילופי סטודנטים ומהם התחומים/קורסים
שאינם פתוחים לתלמידי חילופים
 oמהן דרישות השפה (מבחן  TOEFL, IELTSאו אחר)
 oעלויות מחיה ויציאה לחילופים במוסד היעד
 oלוח השנה האקדמי במוסד היעד.
א .תנאי הגשת מועמדות

-

סטודנט לתואר בוגר שנה ב' או שנה ג' (לצורך השלמת תואר בוגר) – בתנאי שיוותרו לו
מינימום  10נ"זים בשנת הלימודים תשפ"ג.

-

סטודנט שנה ג' לתואר בוגר המתעתד להתחיל לימודי מוסמך בתשפ"ג – בכפוף לאישור החוג
מראש.

-

סטודנט לתואר מוסמך בשנה"ל תשפ"ב– בכפוף לאישור החוג מראש.

-

דוקטורנטים בשלבים השונים.

-

ממוצע ציונים כללי –  80ומעלה.
ב .דרישות אקדמיות למועמדים שעברו את שלב השיפוט הפנים-פקולטטים

-

סטודנטים המתמיינים לחילופים במוסדות בהם שפת ההוראה היא אנגלית ,עשויים להידרש
לעמוד בציון סף של מבחן  .IELTS/TOEFLיש לבדוק בעיון מהן דרישות השפה בכל מוסד .אין
צורך לגשת למבחן  TOEFL/IELTSלפני קבלתכם לתכנית ע"י האוניברסיטה העברית .יחד עם
זאת ,ייתכן ויהיה לכם פרק זמן מאד מוגבל מהודעתנו על קבלתכם לתכנית עד לשלב בו
תידרשו להמציא אישור מבחן  TOEFL/IELTSלמוסד המארח – תהיו ערוכים לכך.

-

במוסדות בהם שפת ההוראה ברובה אינה אנגלית וידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי
מוקדם לקבלה לתכנית ,יש לפנות ליחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח ולהחתים טופס
אישור ידיעת שפה.

-

סטודנטים שיתקבלו לתכנית לחילופי סטודנטים יידרשו לקבל אישור אקדמי לקורסים אשר
בכוונתם ללמוד בחו"ל מהמזכירות לענייני הוראה טרם יציאתם לחילופים.

-

סטודנט לתואר בוגר מחויב ללמוד במוסד המארח קורסים השווים ל 10-נ"זים במינימום ועד 20
נ"זים (במדעים העיוניים) או  25נ"זים (במדעים הניסויים) במקסימום ,אשר עליהם יקבל הכרה
בגיליון הציונים כלימודים מחו"ל.

-

סטודנט לתואר מוסמך נדרש ללמוד  10נ"זים במקסימום ,בכפוף לאישור מנחה/יועץ על תרומת
היציאה לחילופים ללימודים/מחקר.

-

הלימודים בתקופת החילופים לא ייחשבו כלימודים לתואר באוניברסיטה המארחת.
ג .עלויות ומלגות

-

סטודנט שהתקבל לתוכנית החילופים יהיה רשום מראש באוניברסיטה העברית ויחויב בשכר
לימוד בהתאם לכללים.

-

כל משתתפי תוכנית החילופים פטורים מתשלום שכר לימוד במוסד המארח.

-

סטודנטים שאינם מקבלים מלגה/מענק העולה על  1000$ממקור אחר לטובת היציאה
לחילופים ,יקבלו מענק חד פעמי ע"ס  1000$מהרשות לבינלאומיות.
ד .הנחיות להגשת הבקשות

את המועמדות לתכנית יש להגיש בדוא"ל למעין גון עד לתאריך :31.12.21
mahyang@savion.huji.ac.il
-

יש לשלוח בגוף המייל :פרטים אישיים ,בחירה של עד  2מוסדות לימוד ובחירת קורסים
ראשונית בכל אחד מהמוסדות המבוקשים.

-

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 oקורות חיים (באנגלית).

 oגיליונות ציונים בעברית ובאנגלית :בעברית (מהמידע האישי באינטרנט ,עם ממוצע
כללי מכל שנות הלימוד באוניברסיטה ,בכל התארים) ,ובאנגלית (גיליון ציונים רשמי
ממזכירות הפקולטה).
 oמכתב מוטיבציה נפרד לכל מוסד מבוקש (באנגלית) :יש לתאר במכתב את הסיבות
לבחירת המוסד/ות בהם את/ה מעוניין/ת ללמוד ,תוך התייחסות לקשר בין תכניות
הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין לימודיך האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים,
לקורסים שציינת בטופס הבקשה.
 oבמוסדות בהם שפת ההוראה אינה אנגלית ,ידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי
מוקדם לקבלה לתכנית .יש לפנות ליחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח
בכתובת http://languages.huji.ac.il/home :ולהחתים טופס אישור ידיעת שפה
כנדרש ,בהתאם לשפה הנדרשת באותו מוסד.

ה .שיפוט
לאחר סגירת הקול קורא ,הבקשות תועברנה לוועדה פקולטטית להערכה ולשיפוט.
עמידה בתנאים המצוינים להגשת מועמדות אין פירושה קבלה אוטומטית לתכנית החילופים.
כאמור ,אישור קבלה סופי לתוכנית יינתן על ידי המוסד המארח.
ו .קבלה
תוצאות השיפוט תימסרנה למגישים בתום תהליך השיפוט עד לתאריך .16.1.22
הזוכים מתבקשים לאשר השתתפותם בתוכנית חילופי הסטודנטים תוך  7ימים מיום קבלת
הודעת השיבוץ.
ז .ביטול
סטודנטים שאישרו את יציאתם לחילופי סטודנטים רשאים לבטל את השתתפותם עד  14יום
מיום קבלת הודעת השיבוץ.

