פברואר 2019

מלגות לחילופי סטודנטים במסגרת תכנית  ERASMUS+למוסדות באירופה
לשנת תש"פ 2019-2020 -
הזדמנות אחרונה
במסגרת תכניות לחילופי סטודנטים ,תכנית  Erasmus+מציעה לתלמידי בוגר ,מוסמך ודוקטורט
מלגות ללימודים לסמסטר אחד במוסדות באירופה


להלן רשימת המוסדות אליהם ניתן לצאת לחילופים ,ופירוט התנאים לכל מוסד.



פרטים נוספים אודות תכנית חילופי הסטודנטים והגשת המועמדות מופיעים בהמשך המסמך ,אחרי הטבלה.
טיפים לשימוש בטבלה:



העמודה הימנית בטבלה ( )Information Brochureמכילה מידע רב לגבי יציאה לחילופי סטודנטים בכל מוסד.



חשוב לשים לב במיוחד למידע הבא:
o

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

o

מהן דרישות השפה (מבחן  TOEFL, IELTSאו אחר);

o

עלויות מחיה ויציאה לחילופים במוסד היעד;

o

לוח השנה האקדמי במוסד היעד.
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English

Information
Brochure
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month + 360
€ travel
costs
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catalogue
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FAU_2018-2019
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Catalogue
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courses are
taught in
English.

FSU 2018-19

Course
catalogue
CEU

CEU 2018-19
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3
BA/MA

Germany
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4
MA/PhD
students

Hungary

Central
European
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1
MA/PhD
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Please note that in many
fields of study most of
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German/
English

English

Humanities &
Social Sciences

850 € per
month + 360
€ travel
costs

History (PhD)
Chemistry
)PhD/MA)
Politics (MA)

850 € per
month + 360
€ travel
costs

All fields

800 € per
month + 360
€ travel
costs
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Information
Brochure
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Language
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Institution

Iasi 2019-2020

Course
Catalogue
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English B1
French B1

800 € per
month + 275
€ travel
costs

All fields

Language/s of Study

Number of
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(for 1
)semester

3
BA/MA/PhD English/Romanian/French
students

Name of
Institution
Alexandru
Ioan Cuza
University
 of IasiRomania

Country

Romania

הגשת מועמדות לתוכנית חילופי הסטודנטים:
סטודנטים המעוניינים לצאת לחילופי סטודנטים יגישו מועמדות לרשות לבינלאומיות לפי ההנחיות מטה.
מועמדותם של סטודנטים שיעברו את השיפוט הפנים-אוניברסיטאי ויבחרו לתוכנית החילופים תועבר למוסדות המארחים להמשך הליך הקבלה.
אישור הקבלה הסופי יינתן על ידי המוסד המארח.
א .תנאי הגשת מועמדות
-

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

-

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

-

סטודנט לתואר מוסמך בשנה"ל תש"פ – בכפוף לאישור החוג מראש.

-

דוקטורנטים בשלבים השונים.

-

ממוצע ציונים כללי –  80ומעלה.

ב .דרישות אקדמיות למועמדים שעברו את שלב השיפוט הפנים-אוניברסיטאי
-

סטודנטים המתמיינים לחילופים במוסדות בהם שפת ההוראה היא אנגלית ,עשויים להידרש לעמוד בציון סף של מבחן  .TOEFL/IELTSיש לבדוק בעיון
מהן דרישות השפה בכל מוסד (מופיעות בטבלה).

-

במוסדות 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 (מצ"ב מטה).

-

סטודנטים שיתקבלו לתכנית לחילופי סטודנטים יידרשו לקבל אישור אקדמי לקורסים אשר בכוונתם ללמוד בחו"ל מהמזכירות לענייני הוראה/רכז
הבינלאומיות בפקולטת האם ,טרם יציאתם לחילופים.

-

סטודנט לתואר בוגר נדרש ללמוד במוסד המארח קורסים השווים ל 10-נ"זים במינימום ועד  20נ"זים (במדעים העיוניים) או  25נ"זים (במדעים הניסויים)
במקסימום ,בהם ניתן להכיר 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.

-

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

-

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

-

המלגה כוללת פטור משכר לימוד במוסד המארח ומלגה חודשית בהתאם למופיע בטבלה (משך קבלת המלגה בפועל יקבע ע"י המוסד המארח).
ד .הנחיות להגשת מועמדות

-

לפני הגשת המועמדות:

-

יש לקרוא בעיון רב את המידע המופיע בדפי המידע ובאתרי האוניברסיטאות השונות (דרך הלינקים בטבלה למעלה).

-

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

-

יש למלא טופס בקשה עם פרטים אישיים :שם מלא (בעברית ובאנגלית) ,מס' ת .זהות ,מס' דרכון ,תאריך לידה ,מסלול לימודים ושנה לתואר ,פרטי קשר -
כתובת אימייל ומספר טלפון (קובץ וורד)

-

יש לבחור עד  3מוסדות (לפי סדר עדיפות יורד) אליהם תרצו לצאת לחילופים ובחירת קורסים ראשונית בכל אחד מהמוסדות המבוקשים (בקובץ וורד
מעלה).

-

יש לצרף לטופס הבקשה 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,
ללימודי שפה /רב תרבותיות וכו'.
 oמכתב המלצה אחד (באנגלית) ממרצה באוניברסיטה ,המופנה ל."To Whom It May Concern" -
 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 (מצ"ב מטה) ,בהתאם לשפה
הנדרשת באותו מוסד.

-

אופן ההגשה:
את הבקשות יש להגיש לרשות לבינלאומיות בדוא"ל ,כקובץ  PDFאחד ,לכתובתliatg@savion.huji.ac.il :
בכותרת המייל נא לכתוב" :הגשת מועמדות לתכניות חילופי סטודנטים".
ה .ביטול
סטודנטים שאישרו את יציאתם לחילופי סטודנטים רשאים לבטל את השתתפותם עד  14יום מיום קבלת הודעת השיבוץ ללא חיוב כספי.
ביטול לאחר  14יום יגרור חיוב בדמי טיפול וניהול על סך .₪ 500
ו .מידע נוסף
באתר הרשות לבינלאומיות בכתובת/https://international.huji.ac.il :
בשאלות נוספות ניתן לפנות ל:
יציאה לחילופים באירופה :ליאת גבאיliatg@savion.huji.ac.il ,
יציאה לחילופים מחוץ לאירופה :שחר קסלרOutgoing@savion.huji.ac.il ,
הרשות לבינלאומיות ,בניין המנהלה ,קומה  ,1קמפוס הר הצופים .שעות הקבלה :בימים א' -ה' ,בין השעות .10:00-12:00

מועד אחרון להגשת הבקשות :יום רביעי06.03.2019 ,
(לתשומת ליבכם :בקשות שלא תוגשנה במלואן לא תובאנה לוועדת שיפוט)

Authorization of Language Proficiency

To whom it may concern,
The Language Center of the Hebrew University of Jerusalem hereby authorizes that
___________________________________________________________ meets the following criteria:
(Last name, First name)
Has successfully completed course ________________________________________________
(title and #)
in _______________________________________, equivalent to CEFR level __________________.
(Language)
Is currently participating in course _________________________________________________
(title and #)
in _______________________________________, equivalent to CEFR level __________________.
(language)
Has completed/is studying in a language course not yet under the auspices of the Language Center; the following details are authorized:
Number of contact hours: _________________
Language of instruction: _______________________________________
Name of instructor: ____________________________________________

Focus of course: ________________________________________________
Link to course syllabus:

Date: ___________________________________

Name: ___________________________________
Position: ________________________________

Signature: _______________________________

[not valid without Language Center stamp]

For course information and learning outcomes, visit http://languages.huji.ac.il/

Language Center, Faculty of Humanities
Hebrew University of Jerusalem
Mt. Scopus, Jerusalem 91905 Israel. Rooms 5804-7
Tel +972.2.5882771 | language.center@mail.huji.ac.il

