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 Mundus Erasmus נוהל לימודי חו"ל בתכנית הנדון: 
 
 

 )פרויקט שממומן ע"י האיחוד Mundus Erasmusהאוניברסיטה שותפה פעילה בתכנית 
 האירופי(, שבה משתתפת קבוצת אוניברסיטאות אירופאיות ובראשם האוניברסיטה החופשית בבריסל. 

 
החל מסמסטר ב' תשס"ח הוחל בהפעלת תוכנית זו לחילופי סטודנטים. במסגרת זו יצאו ללמוד 

 תלמידים נוספים. 11ר הנוכחי תלמידים מאוניברסיטת בן גוריון, ובסמסט 12באוניברסיטאות באירופה 
 

 בתוכנית זו קיים מימון לתלמידים שיצאו לחו"ל ללימודים באותן אוניברסיטאות על פי האמור בהמשך. 
 

 הקול הקורא לסטודנטים יוצא מהמשרד לקשרים בינלאומיים.
 

להביא  התברר לי בדיעבד, שהמידע בקשר לתוכנית אינו ברור לחלוטין לכל הנוגעים בדבר לכן החלטתי
 בפניכם מספר הבהרות:

 
  ההסכם שנחתם הוא עם מספר אוניברסיטאות ספציפיות באירופה, והוא מאפשר לתלמידים

 שלהם ללמוד אצלנו ולתלמידים שלנו ללמוד אצלם.
 ימוד יש לנו עניין לקדם את התוכנית, שמאפשרת לתלמידים שלנו להתנסות בלמידה בשיטת ל

 אחרת באירופה, חוויה מרחיבת אופקים לכל הדעות. 
 העליונים  00-התוכנית מיועדת לתלמידים טובים, לכן רק תלמיד במעמד אקדמי תקין שנמצא ב

 של המחלקה יוכל להשתתף בתוכנית זו.
  רשאי להשתתף בתוכנית. 1רק תלמיד שהשלים אנגלית ברמת מתקדמים 
 באתר האינטרנט, אך אני ממליץ שגם אנו נפעל לעודד את  מידע לתלמידים בקשר לתוכנית מצוי

 התלמידים הטובים שלנו לנצל הזדמנות זו.
  תלמיד שמבקש להשתתף בתוכנית צריך קבל מראש אישור ועדת ההוראה לגבי הקורסים שהוא

מעוניין ללמוד באוניברסיטה באירופה, ולהציג בפני ועדות ההוראה את הסילבוסים של הקורסים 
 טיים.הרלוונ

  המחלקה תחליט אם הקורס שילמד בחו"ל יזכה את התלמיד מפטור בקורס חובה, פטור מקורס
חובה מסלולי, פטור מקורס בחירה או פטור מקורס כללי, או שלא תזכה את התלמיד בפטורים, 

 והלימודים יהיו לימודים עודפים.
 באירופה הוא בעל תוכן  ניתן לפטור תלמיד מקורס חובה מחלקתי או מסלולי, אם הקורס הנלמד

 דומה לקורס מתוכנית הלימודים של התלמיד.
 .ניתן לפטור תלמיד מקורס בחירה בהתאם לתנאי ההתמחות המחלקתיים 



  ניתן לפטור תלמיד מקורס בלימודים כלליים, בתנאי שהקורס המקביל הוא בתחום ההשכלה
 הכללית במדעי הרוח , למעט לימודי שפה.

  לאפשר מתן פטור מקורס, על הקורס הנלמד באירופה להיות בהיקף וברמה שאינם על מנת
 נמוכים מאלו של הקורס המקביל במחלקתו של התלמיד.

 .לתשומת לבכם, לעיתים תלמיד בשנה ד' יתקשה לבצע פרויקט גמר, אם הוא נמצא בחו"ל 
 ימודי חו"ל, שמספרו תלמיד שאושר לו לימודים באירופה, ירשם באותו סמסטר לקורס הפקולטי ל

 .  12010002ועבור תואר שני  12020002עבור תואר ראשון 
  ,הנק"ז בקורס "לימודי חו"ל" ייקבע לכל סטודנט באופן אישי על פי סך הנק"ז של הקורסים

שהתלמיד אמור לקבל עבורם פטור באוניברסיטת בן גוריון. מדור חשבונות סטודנטים יגבה 
 תו סמסטר לפי נק"ז זה.תשלום עבור שכר הלימוד באו

  עם שובו של התלמיד מלימודיו בחו"ל, יעודכן לו הנק"ז בקורס "לימודי חו"ל" בהתאם ללימודים
 בפועל )לפי הנק"ז של הפטורים בארץ(, וידווח לתלמיד הערה "לא לשקלול".

 מוסד עם שובו של התלמיד לארץ, הוא יציג בפני הרכזת לענייני סטודנטים גיליון ציונים רשמי מה
 האקדמי בו למד. 

  על סמך המסמך הרשמי הנ"ל, הרכזת תדווח לתלמיד פטור מהקורסים שנקבעו על ידי ועדות
 ההוראה המחלקתית והפקולטית כקורסים מקבילים. 

 .הפטורים ידווחו ללא ציון אך עם הנק"ז של כל אחד מהקורסים במחלקה 
 

 שונות בעולם.בנוסף, לאוניברסיטה הסכמים נוספים עם אוניברסיטאות 
 כל הסכם מגדיר את אופן שתוף הפעולה, ואפשרויות המימון במידה וקיימים כאלה.

אנו מעודדים תלמידים לבחון גם באופן עצמאי אפשרויות שונות של מלגות המאפשרות מימון לימודים 
 בחו"ל.

 –מידע ניתן לקבל באתר הבית של המשרד לקשרים אקדמיים בינלאומיים 
http://www.bgu.ac.il/global 

 
 אני מקווה שהתייחסתי למרב הנקודות, שלא היו ברורות. 

 
 
 
 

 בברכה,
 

 פרופ' משה כספי
 
 
 

 דיקן –העתקים: פרופ' גבי בן דור 
 המשנה לרקטור –פרופ' יעל אידן 
 יו"ר ועדת הדיקן –פרופ' אבי לוי 

 ועדת דיקן –דר' אמיר קרניאל 
 רמ"ן הפקולטה –גב' דפנה דומפרוכט 

 רמ"ד חשבונות סטודנטים – גב' ציונה שמש
 ע"ר לרמ"ן הפקולטה –גב' רבקה קליינברג 
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