
   

  

 הסכמים בילטראליים תכנית ארסמוס+ ו במסגרת לחילופי סטודנטים מלגות 
 2022/2023 –  ג"לשנת תשפ

 

  לתלמידי בוגר, מוסמך ודוקטורט מוצעות, לחילופי סטודנטיםהתכנית במסגרת 

 מובילים ברחבי העולם במוסדות  אלא אם צוין אחרת() לסמסטר אחדמלגות ללימודים 

 )למעט אוסטרליה, שלא מאפשרים ניידות בשלב זה(  

 

 כל הפרטים על אופן הרישום מטה.  Mobility On Lineעשה באמצעות המערכת המקוונת י הרישום לתכנית החילופים 

 

ם. בפורטל תמצאו את המוסדות אליהם ניתן לצאת לחילופים, התנאים, הדרישות ומידע חשוב ואינפורמטיבי אודות חילופי סטודנטים במוסדות השוני
 החיפוש בפורטל נעשה עפ"י קריטריונים שונים לבחירתכם )לפי מדינה, מוסד, תוכנית, תחום לימוד ועוד(  

 :הבא למידע במיוחד לב לשים חשוב •

o ושפת ההוראה בתחומי הלימוד שלכם מוצעתה הקורסיםמת רשי 

o מוסד כתנאי קבלה ל השפה דרישות מהן(מבחן TOEFL, IELTS ,אחר ;) 

o היעד במוסד לחילופים יציאההו  הימחיה עלויות ; 

o  אתם מתעניינים., בדגש על תחילת סמסטר א' ותחילת סמסטר ב' במוסדות בהם האקדמי השנה לוחתאריכי 

o שימו לב בזמן ציון ההעדפותכם לכך.  –תכנית ארסמוס מסגרת ישנם מוסדות באירופה המוצעים גם במסלול הבילטראלי וגם ב 

o  .באשר למלגות הניתנות במסגרת תכנית ארסמוס+, תקופת המלגה נקבעת ע"י המוסד המארח 
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 כנית  ומועמדות לתהגשת 

 פי ההנחיות מטה. לעטודנטים המעוניינים לצאת לחילופי סטודנטים יגישו מועמדות לרשות לבינלאומיות ס

 אוניברסיטאי ויבחרו לתוכנית החילופים תועבר למוסדות המארחים להמשך הליך הקבלה.-הפנים מועמדותם של סטודנטים שיעברו את השיפוט 

 .די המוסד המארחעל יאישור הקבלה הסופי יינתן  

 תנאי הגשת מועמדות  א. 

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

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

 בכפוף לאישור החוג מראש. – ב" פסטודנט לתואר מוסמך בשנה"ל תש -

 דוקטורנטים בשלבים השונים. -

 ומעלה.  80  –ממוצע ציונים כללי  -

 אוניברסיטאי -יפוט הפניםרישות אקדמיות למועמדים שעברו את שלב הש ד .  ב

יש לבדוק בעיון  .  TOEFL/IELTSעשויים להידרש לעמוד בציון סף של מבחן סטודנטים המתמיינים לחילופים במוסדות בהם שפת ההוראה היא אנגלית,  -

. יחד עם זאת, ייתכן ויהיה לכם  לפני קבלתכם לתכנית ע"י האוניברסיטה העברית TOEFL/IELTSאין צורך לגשת למבחן  .מהן דרישות השפה בכל מוסד

 תהיו ערוכים לכך.  –למוסד המארח  TOEFL/IELTSפרק זמן מאד מוגבל מהודעתנו על קבלתכם לתכנית עד לשלב בו תידרשו להמציא אישור מבחן 

ליחידה ללימודי  ת יש לפנו, ידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי מוקדם לקבלה לתכניתואינה אנגלית ברובה במוסדות בהם שפת ההוראה  -

 (  Mobility On lineהטופס נמצא במערכת ה אישור ידיעת שפה כנדרש )ולהחתים טופס  בפקולטה למדעי הרוח שפות

לענייני הוראה/רכז   מהמזכירות ללקבל אישור אקדמי לקורסים אשר בכוונתם ללמוד בחו" חייביםסטודנטים שיתקבלו לתכנית לחילופי סטודנטים  -

 יציאתם לחילופים. לפניהבינלאומיות בפקולטת האם, 

https://languages.huji.ac.il/home
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 מדעים"זים )בנ 25 אועיוניים( ה מדעיםם )בזינ"  20ועד  במינימוםנ"זים  10-ללמוד במוסד המארח קורסים השווים ל מחויב סטודנט לתואר בוגר  -

 עליהם יקבל הכרה בגיליון הציונים כלימודים מחו"ל.  אשר , במקסימוםניסויים( ה

 ללימודים/מחקר.  ם, בכפוף לאישור מנחה/יועץ על תרומת היציאה לחילופיבמקסימוםנ"זים  10סטודנט לתואר מוסמך נדרש ללמוד  -

 כלימודים לתואר באוניברסיטה המארחת. לא ייחשבו םהלימודים בתקופת החילופי  -

 מלגות ו עלויות .  ג

 . בהתאם לכללים באוניברסיטה העברית ויחויב בשכר לימוד מראש סטודנט שיתקבל לתכנית החילופין יהיה רשום  -

 . לימוד במוסד המארחכל משתתפי תכנית החילופים פטורים מתשלום שכר  -

   Mobility On Lineכפי שמצוין במערכת ה  ,מוסדות מסוימיםהניתנות ע"י  מלגות  ו/או סטודנטים יקבלו מענק חד פעמי מהרשות לבינלאומיות -

 בכל מוסד.       

 מועמדות  להגשת הנחיות .ד

 הגשת המועמדות:  לפני

  .אתרי האוניברסיטאות השונותוב Mobility On Lineבמערכת ה יש לקרוא בעיון רב את המידע המופיע  -

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

האופציות הללו יכולות לכלול גם מוסדות מהמסלול הבילטראלי  3  . לחילופים לצאת תרצו אליהם( יורד עדיפות סדר)לפי  מוסדות 3 עד לבחור ניתן -

 .וגם מוסדות ממסלול ארסמוס+

 עברבמידת הצורך, הבקשה תו .בקצרה את מהות הבקשה שדה המתאיםולפרט בהמקוונת יש לציין במערכת הרישום   - בקשות מיוחדות/חריגות -

 לוועדת חריגים. 

 ( כאחת האופציות מתבקשים לראות את ההנחיות מטה.University of Californiaאוניברסיטת קליפורניה )המעוניינים לדרג את  סטודנטים -

 

https://studentsadmin.huji.ac.il/exchange


   

 

 : ineL-Mobility Onמערכת באופן מקוון דרך  נעשיתהגשת מועמדות לתכנית 

 |   טופס הרשמה|   פורטל חיפוש יעדים 

 הנחיות לשימוש בפורטל  |  הנחיות להרשמה

 ac.iloutgoing@savion.huji. ; liatg@savion.huji.ac.il לגבי הרישום המקוון, ניתן לפנות לדוא"ל: לשאלות טכניות

בכל אחד מהמוסדות  ובחירת קורסים ראשוניתמוסדות לימוד  3  עדיש למלא בטופס המקוון את הפרטים הנדרשים: פרטים אישיים, בחירה של  -

 .)אין צורך לקבל אישור מהפקולטה בשלב זה( מבוקשים

 לצרף לבקשה את המסמכים הבאים: יש -

o  באנגלית(קורות חיים(. 

o   מהמידע האישי באינטרנט, עם ממוצע כללי מכל שנות הלימוד באוניברסיטה, בכל התארים(,   עבריתב :ובאנגלית בעבריתגיליונות ציונים(

 ממזכירות הפקולטה(.  גיליון ציונים רשמי) אנגליתבו

o  ניין/ת ללמוד, תוך ואת/ה מע םמוסד/ות בהה לבחירת הסיבותאת  במכתב: יש לתאר )באנגלית(לכל מוסד מבוקש  נפרדמכתב מוטיבציה

, התייחסות לקשר בין תכניות הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין לימודיך האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים, לקורסים שציינת בטופס הבקשה

 שפה/ רב תרבותיות וכו'.  ללימודי

o  או , לתכנית לקבלה  מוקדם תנאי היא המקומית ההוראה שפת ידיעתו אנגלית אינהברובה  ההוראה שפת בהם במוסדות -זרה אישור ידיעת שפה

 שפה ידיעת  אישור טופס ולהחתים הרוח  למדעי בפקולטה שפות ללימודי יחידהל לפנות ישברצונכם לקחת קורסים בשפת ההוראה המקומית, 

   .מוסד באותו הנדרשת לשפה בהתאם, ( Mobility On lineהטופס נמצא במערכת ה ) כנדרש

o מופנה להממרצה באוניברסיטה,  )באנגלית(מכתב המלצה  - לתלמידי מוסמך ודוקטורט בלבד-  "Concern To Whom It May ."  המכתב יועבר

 הגשת המועמדות. המופיעות במערכת הוראותים לפי ה /הממליצ דיי לישירות לרשות לבינלאומיות ע

https://www.service4mobility.com/europe/PortalServlet?identifier=JERUSALEM01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&showAll=0&showPartner=0&showAgreements=1&%20showCooperations=0&showMultiCooperations=0&showQuestions=0&%20showCoursesPerSemester=0&preselectTab=ver_nav_button
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=JERUSALEM01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SEP_UNIVERSITY&sprache=en
https://new.huji.ac.il/sites/default/files/mainsite/files/hnkhyvt_ryshvm_lmrkt_bvr_hstvdntym_2021.pdf
https://new.huji.ac.il/sites/default/files/mainsite/files/hmdryk_lshymvsh_bpvrtl_mobility_on.pdf
mailto:outgoing@savion.huji.ac.il
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 ( UCהנחיות מיוחדות להגשת מועמדות לאוניברסיטת קליפורניה ) -

UC ארה"ב. כל קמפוס בעל אופי שונה וייחודי. מוסדות במדינת קליפורניה,   הינה רשת של תשעה 

אליהם אתם מעוניינים לצאת. בחלון פירוט  שלושת המוסדות  אוניברסיטת קליפורניה כמוסד אחד )אופציה אחת( מתוך בטופס הגשת המועמדות המקוון, יש לציין את 

 מבוקש.  UCקורסים לכל קמפוס  5 –קורסים   15, יש לציין UC-הקורסים המתייחס ל

הקמפוס  , ולא מובטח שהסטודנט יקבל את UCפופולאריים מאוד, והתחרות על המקומות קשה. בנוסף, השיבוץ הסופי לקמפוסים נערך על ידי  UCLA-שימו לב כי ברקלי ו

 הקמפוסים שאתם מעוניינים ללמוד בהם.  3, המתייחס לכל UCיש להכין מכתב מוטיבציה אחד עבור   שדירג כעדיפות ראשונה.

 יפוט ש  ה. 

 הקול קורא, הבקשות תועברנה לוועדה פקולטטית/אוניברסיטאית להערכה ולשיפוט. לאחר סגירת 

   .אין פירושה קבלה אוטומטית לתכנית החילופים עמידה בתנאים המצוינים להגשת מועמדות 

 .אישור קבלה סופי לתוכנית יינתן על ידי המוסד המארחכאמור, 

 קבלה ו. 

 .תחילת פברואר/ינוארחודש  סוףהשיפוט בתוצאות השיפוט תימסרנה למגישים בתום תהליך 

 השיבוץ. ימים מיום קבלת הודעת 5השתתפותם בתוכנית חילופי הסטודנטים תוך הזוכים מתבקשים להודיע לרשות לבינלאומיות על אישור 

 יועבר לסבב ב' של שיבוץ מועמדים. אי אישור השתתפות בתכנית, כמוה כויתור על השיבוץ, והמקום 

 מידע נוסף  . ז

 . לבינלאומיות  הרשות מידע מפורט ומלא אודות תכנית החילופים כמו גם קובץ עם שאלות ותשובות נפוצות ניתן למצוא באתר 

 : לאנוספות ניתן לפנות   בשאלות 

    ליעדים מחוץ לאירופה  – outgoing@savion.huji.ac.il דניאלה פקטורוביץ' |   ליעדים באירופה – liatg@savion.huji.ac.il ליאת גבאי 

 1.11.20282, ראשוןמועד אחרון להגשת הבקשות: יום 

 במלואן לא תובאנה לוועדת שיפוט(  תוגשנה)לתשומת לבכם: בקשות שלא 

https://international.huji.ac.il/book/student-exchange-0
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mailto:outgoing@savion.huji.ac.il

