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2020יולי   

 

 לתארים מתקדמיםקול קורא לסטודנטים* 

 לחילופי סטודנטים באוניברסיטת קליפורניה

 2021/22 – "בפבשנת הלימודים תש
 

 08.202031.אחרון להגשת מועמדות: מועד 
 

 מוסמךניברסיטה העברית, סטודנטים לתואר של האו סטודנטיםהחילופי במסגרת תכנית 

 ודוקטורט מוזמנים להגיש מועמדות ללימודים של סמסטר אחד באוניברסיטת קליפורניה.

 

 שונים: במקומותקמפוסים  10( כוללת  UC -University of Californiaאוניברסיטת קליפורניה )

UC Berkeley 

UC Davis 

UC Irvine 

UC Los Angeles 

UC Merced 

UC Riverside 

UC San Diego 

UC San Francisco 

UC Santa Barbara 

UC Santa Cruz 

 .זמין כאןהשונים מידע על הקמפוסים , לכל קמפוס אופי שונה וייחודי

 

 תיאור התכנית

 דים הרלוונטיכל עוד תחום הלימו, UCבכל אחד מהקמפוסים של ניתן להגיש מועמדות לחילופים 

כדי להגיש מועמדות (. זמין כאןמידע על התחומים המוצעים בכל קמפוס ) מוצע בקמפוס המבוקש

 שיסכים לשמש כחוקר מארח לתקופת החילופים., UC-בחוקר לאתר כל מועמד נדרש , לחילופים

 קמפוסב מבנה השנה האקדמיתבהתאם להוא סמסטר/רבעון אקדמי אחד ) משך החילופים

בטופס הגשת יציינו זאת  רבעונים/ים המעוניינים לצאת לשני סמסטריםסטודנטהרלוונטי(. 

 חילופיםלמידע לגבי זמן היציאה ראו . משך החילופים תיבחן להאריך אתוהאפשרות , המועמדות

 .בסוף הקול הקורא

בכפוף לאישור במהלך החילופים,  היותר לכלנ"זים  10יכולים ללמוד סטודנטים לתואר מוסמך 

 .מחקרמנחה/יועץ החוג על תרומת היציאה לחילופים ללימודים/

כפוף לאישור בבמהלך החילופים,  לכל היותרנ"זים  10סטודנטים לתואר דוקטורט יכולים ללמוד 

 .הרשות לתלמידי המחקר

 כמובן שיש להתחשב גם בדרישות המוסד המארח.

סטודנטים שיתקבלו לתכנית יידרשו לקבל אישור אקדמי לקורסים אשר בכוונתם ללמוד בחו"ל 

טרם היציאה מהרשות לתלמידי מחקר, או  ת האםיני הוראה/רכז בינלאומיות בפקולטמהמזכירות לעני

 .לחילופים

 ימודים לתואר באוניברסיטה המארחת.כל לא ייחשבו הלימודים בתקופת החילופים

 

 עלויות ומימון

. הסטודנט יהיה רשום שכר לימוד במוסד המארחפטורים מתשלום כנית החילופים משתתפי תכל 

 .ויחויב בשכר לימוד בהתאםהעברית כסטודנט בחילופים  הבאוניברסיט

 ביטוחי חילופים באוניברסיטת קליפורניה נדרשים לתשלומים שונים ובראשם תלמידיחד עם זאת, 

 . זמין כאן UC-ב של החילופים משוערתהעלות מידע על ה. המארחת האוניברסיטההניתן דרך רפואי 

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/discover-uc
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/discover-uc
https://graduate.universityofcalifornia.edu/admissions/degree-search/index.php
https://graduate.universityofcalifornia.edu/admissions/degree-search/index.php
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/uc-calendar
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/uc-calendar
https://studentsadmin.huji.ac.il/exchange
https://studentsadmin.huji.ac.il/exchange
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/budget
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/budget
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 הוצאות מחייה וכולי. ,מגורים, טיסותציאה לחילופים כוללת עלויות כגון י, בנוסף

 .בעלויות הללולעמוד יכולתכם האם באנא שקלו טרם הגשת המועמדות 

 $3000העולה על ואינם מקבלים מלגה/מענק , לחילופים באוניברסיטת קליפורניהסטודנטים היוצאים 

 מטעם הרשות לבינלאומיות. $3000יקבלו מענק חילופים חד פעמי ע"ס , ממקור אחר

ת מועמדוהמדויקים יכולים להגיש דרך הרשות לבינלאומיות כמו כן, סטודנטים בתחומי המדעים 

 .Fay and Henry Samulon Endowment Fundמטעם  $4500לתמיכה נוספת בגובה של עד 

 

 מועמדותההגשת תהליך 

לשם שיפוט , העבריתסטודנטים יגישו מועמדות לרשות לבינלאומיות של האוניברסיטה  :1שלב 

 החילופים של האוניברסיטה העברית. וקבלה לתוכנית

תועבר מועמדותם של הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית החילופים של האוניברסיטה העברית  :2שלב 

 .מול המוסד המארחלהשלים את תהליך הגשת המועמדות ידרשו והם , הקליפורנילאוניברסיטת 

 יתקבל מאוניברסיטת קליפורניה.לחילופים אישור הקבלה הסופי 

 

 תנאי הגשת מועמדות לתוכנית

 . 2020-21 אמוסמך או דוקטורט בשנה"ל תשפ"אר . סטודנט לתו1

 .2021-22תשפ"ב ליציאה לחילופים בשנה"ל והחוג  מנחהה. אישור 2

 .ומעלה 80 – . ממוצע ציונים כללי3

 

 הגשת מועמדותלהנחיות 

 וסים השונים ולאתר קמפוס ומחלקהבקמפעל הסטודנט לבחון את האפשרויות המוצעות  .1

זמין המידע  – הקמפוס והמחלקה הללולבדוק מהן דרישות הקבלה של יש . רלוונטיים

 (.ברשימת התכניות לפי קמפוס) קישור זהב

 , כגון:חיצונייםיש לשים לב לדרישה של ציון מבחנים 

 :מועמדים נדרשים לספק ציון  דרישת אנגליתTOEFL  הציון המינימאלי הנדרש(

 יש לבדוק לפי הקמפוס והמחלקה המבוקשים(. –משתנה בין הקמפוסים והמחלקות 

  בחינתGRE:  מחלקות רבות דורשות גם ציוןGRE ניתן לבקש פטור במקרים מסוימים .

וכל בקשה תיבחן לגופה, אך ברוב המוחלט של המקרים לא ניתן פטור למועמדים 

בתחומים כלכלה ומדעים מדויקים. יש לבדוק באתר המחלקה הרלוונטית אם קיימת 

" application requirementsמינימאלי )מידע זה יצוין בחלק ה" GREדרישה לציון 

 .באתר המחלקה(

, בשלב הגשת המועמדות לאוניברסיטה העברית TOEFL/GREאין צורך להגיש ציון 

זמן יצטרכו לגשת לבחינה  UC-אך סטודנטים שיעברו לשלב השני של הגשת מועמדות ל

 קצר לאחר קבלת הודעת הקבלה.

קשר ולקבל את איתו  ליצור, במחלקה המבוקשת לאתר חוקר מארח פוטנציאליעל הסטודנט  .2

 .לשמש כמארח לתקופת החילופים קרוניתהסכמתו הע

קורסים פוטנציאליים שיוכל לקחת במהלך החילופים בקמפוס  3למצוא על הסטודנט  .3

 .וקשהמב

לרשות את בקשת המועמדות באופן מקוון , יש להגיש 1-3לאחר מילוי סעיפים  .4

 .זה קישורב ONLINE-MOBILITYמערכת דרך לבינלאומיות, 

 .לכתובת זוהגשת המועמדות, נא לפנות לגבי מערכת  שאלות טכניותב

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/apply-exchange/apply-graduate-programs/step-3-apply
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/apply-exchange/apply-graduate-programs/step-3-apply
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=JERUSALEM01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=UC_RESEARCH+STUDENTS&sprache=en
mailto:shachark@savion.huji.ac.il
mailto:shachark@savion.huji.ac.il
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-MOBILITYהגשת המועמדות לקול קורא זה נעשית במסגרת השמשת מערכת חדשה )

ONLINEלסייע בפתרון כל , אנא האזרו בסבלנות ובהבנה ונשמח שימוש האוניברסיטה( ל

 סוגיה שתתקלו בה.

 

 ת המועמדותבקשאופן הגשת 

, UC-ב קמפוס מבוקש, ם אישייםפרטי: וון דרך המערכת את הפרטים הבאיםאופן מקיש למלא ב

 .בחירת קורסים ראשונית, חוקר מארח ומחלקה מבוקשת

 אלא אם צוין אחרת:, באנגליתאת המסמכים הבאים המקוונת יש לצרף לבקשה 

 קורות חיים .1

 בנוסףוגיליון ציונים רשמי באנגלית ממזכירות הפקולטה,  לכל שנות הלימוד: גיליונות ציונים .2

 כללי מכל שנות הלימודהממוצע העם ) מהמידע האישי באינטרנטגיליון ציונים בעברית 

 באוניברסיטה, בכל התארים(.

ובמחלקה  UC-מדוע אתם מעוניינים לצאת לחילופים במוטיבציה: אנא תארו  מכתב .3

במחלקה ת לקשר בין תכניות הלימודים המוצעתוך התייחסות הספציפית המבוקשת, 

 עימם אתם מעוניינים, לחוקרים האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים לבין לימודיכםהמבוקשת 

 .וכוליבטופס הבקשה  םלקורסים שציינתלעבוד, 

 To" :המופנה ללתואר, רצוי מהמנחה ממרצה באוניברסיטה,  לפחותאחד  מכתב המלצה .4

Whom it May Concern" –  יש למלא בדף הרלוונטי במערכת את כתובת/ות המייל של

 הממליץ/ים, והם יעבירו את המכתב ישירות )ולא דרך המועמד(.

לשמש כחוקר מארח המאשר את נכונותו , מכתב מטעם חוקר באוניברסיטת קליפורניה .5

יש למלא בדף הרלוונטי במערכת את כתובת המייל של החוקר  – לתקופת החילופים

 והוא יעביר את המכתב ישירות )ולא דרך המועמד(.המארח, 

 

 2020באוגוסט  31: להגשת מועמדות מועד אחרון

 בקשות שלא תוגשנה במלואן לא יובאו בפני וועדת השיפוט( )לתשומת ליבכם:

 

 שיפוט

לאחר סגירת הקול קורא, הבקשות תועברנה לועדת שיפוט פקולטטית/ אוניברסיטאית להערכה 

 . ולשיפוט

 

 קבלה

 .אין פירושה קבלה אוטומטית לתכנית החילופיםעמידה בתנאים המצוינים להגשת מועמדות 

מועמדים . תחילת חודש ספטמברב, בתום תהליך השיפוטסרנה למועמדים תוצאות השיפוט תימ

בתוכנית חילופי הסטודנטים השתתפותם להודיע לרשות לבינלאומיות על אישור שיתקבלו יתבקשו 

 .ההודעה קבלתמלכל היותר ימים  7תוך 

 

 השתתפות ביטול

 14עד  השתתפותםאת רשאים לבטל סטודנטים שאישרו השתתפותם בתוכנית חילופי הסטודנטים 

דמי טיפול וניהול על סך יום יגרור חיוב ב 14ביטול לאחר . יום לאחר הודעת האישור, ללא חיוב כספי

500 .₪ 
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 נוסףידע מ

  מפורט על מידעUC קישור זהועל יציאה לחילופים שם זמין באתר לתלמידי חילופים ב. 

  תהליך הגשת המועמדות למידע מפורט לגבי-UC  זמין כאןלתלמידי תארים מתקדמים. 

 שחר קסלר, הרשות לבינלאומיות, דוא"ל: בשאלות נוספות ניתן לפנות ל

shachark@savion.huji.ac.il  

 

 זמן היציאה לחילופים

מחזור סתיו )אוגוסט או ספטמבר( או מחזור בשני מועדים:  UC-בעקרונית ניתן לצאת לחילופים 

ר א' באוניברסיטה המחזור השני עשוי להתחיל לפני סיום סמסטבפועל, אמצע השנה )ינואר(. 

מתאימים לו הרלוונטי בקמפוס המבוקש לוודא כי תאריכי הסמסטר כל מועמד על העברית. על כן, 

 העברית.הן באוניברסיטה ואינם מתנגשים עם חובות אקדמיות כלש

סמסטרים )סתיו ואביב( ואילו  2( פועלים לפי מערכת של UCM-שני קמפוסים )ברקלי וכי  שימו לב

 (.quartersשאר הקמפוסים פועלים לפי מערכת של רבעים )

 סתיו או סמסטר אביב.סמסטר  –ני הקמפוסים בהם קיימים סמסטרים, ניתן לצאת בכל אחד מהם בש

 קיימים רבעים, ניתן לצאת בסתיו או בחורף )ינואר(. בקמפוסים בהם
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