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פרטים כלליים אודות התכנית לחילופי סטודנטים






סטודנטים שילמדו במסגרת חילופי סטודנטים יעשו זאת כחלק מהתואר באוניברסיטת בן-גוריון ,ימשיכו להיחשב
כסטודנטים של אב"ג ,ויהיו פטורים מתשלום שכר לימוד באוניברסיטאות בחו"ל .יחד עם זאת ,הם ישלמו שכר
לימוד רגיל לאב"ג בהתאם לכמות נקודות הזכות אותן ילמדו בחו"ל.
כל ההוצאות הכספיות במסגרת החילופים הן על חשבון הסטודנט אלא אם מקבלים מלגת .Erasmus+
מספר המקומות מוגבל ,לכן יתבצע תהליך של בחירת הסטודנטים שישתתפו בתוכנית.
הקריטריונים המרכזיים לבחירת המועמדים המתאימים הינם מצוינות בלימודים ,מעורבות חברתית ותרומה
לקהילה.

תנאים להשתתפות בתכנית עבור סטודנטים בתואר ראשון






מינימום שנת לימוד אחת באוניברסיטה (כלומר הגשת המועמדות בסמסטר א' של שנת הלימודים השנייה).
ממוצע של  80ומעלה בתואר.
פטור באנגלית או סיום חובות אגלית (מתקדמים  )2בציון  80ומעלה.
סטודנט אשר עתיד לסיים את חובותיו לתואר בשנת הלימודים הנוכחית (כלומר נמצא כרגע בשנה ג'  /ד') אינו יכול
להשתתף בתוכנית אלא אם יש ברשותו אישור קבלה לתואר מתקדם באב"ג.
סטודנטים המקבלים מלגה מתבקשים לבדוק את תנאי המלגה טרם הגשת המועמדות (לא כל מלגה מאפשרת
נסיעת לימודים לחו"ל).

תנאים להשתתפות בתוכנית עבור סטודנטים לתארים מתקדמים






על הסטודנטים להתייעץ עם המנחים שלהם טרם הגשת המועמדות ,לשם הכנת תכנית לימודים/מחקר רלוונטית.
עבור מסטרנטים – יש לאשר קורסים בטופס .Learning Agreement
עבור דוקטורנטים ומסטרנטים שמעוניינים לעבוד על התיזה  -יש למצוא איש סגל באוניברסיטה המארחת בחו"ל
אשר יהיה המנחה בתקופת השהות בחילופי סטודנטים.
חובה להגיש תכנית מחקר/לימודים החתומה על ידי שני המנחים (המנחה מאב"ג והמנחה מהאוניברסיטה בחו"ל)
המפרטת את היתרונות שבשליחת תלמיד המחקר לאוניברסיטה בחו"ל.
סטודנטים המקבלים מלגה מתבקשים לבדוק את תנאי המלגה טרם הגשת המועמדות (לא כל מלגה מאפשרת
נסיעת לימודים לחו"ל).

תהליך פנייה לחילופי סטודנטים








עבור סטודנטים לכל התארים – מילוי טופס פנייה
השתתפות בפגישת הסברים ראשונית.
בניית תכנית לימודים או תכנית מחקר.
לשם בניית תכנית הלימודים יש לחפש באתרי האינטרנט של האוניברסיטאות המיועדות קורסים המקבילים
לתוכנית הלימודים באב"ג ו/או קורסים בעלי תכנים רלוונטיים לתואר הנלמד.
מילוי טופס  Learning Agreementאותו יש להגיש ליו"ר וועדת הוראה בצירוף סילבוסים לאישור הקורסים.
קבלת אישור יו"ר וועדת ההוראה המחלקתית (בפקולטה להנדסה יש צורך לקבל אישור גם מיו"ר וועדת הוראה
פקולטית) על הכרה בקורסים הללו כקורסי חובה/בחירה.
עבור קורסים כלליים יש לברר במזכירות המחלקה כיצד ניתן לאשרם.
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רשימת מסמכים להגשה









גיליון ציונים מעודכן באנגלית ,אותו יש להזמין מראש דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה תמורת תשלום.
(עבור סטודנטים בשנה א' של תואר ראשון מומלץ שלא להזמין את הגיליון טרם קבלת כל הציונים של סמסטר
א').
אישור פטור מאנגלית מהמחלקה לאנגלית כשפה זרה.
מכתב "מוטיבציה" בו הסטודנטים מספרים על עצמם ,ובו גם יפורטו מטרות הנסיעה והלימודים ותרומתם
לסטודנט.
קורות חיים באנגלית
 2תמונות פספורט
צילום דרכון
טופס Learning Agreement

דד ליין להגשת המועמדות
תאריך הגשת המועמדות באתר האוניברסיטה אליה מגישים מועמדות אינו רלוונטי ,מכיוון
שאינו לוקח בחשבון את תהליך הקבלה באב"ג.
–יש לבדוק עם המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים מועדי הגשה
סטודנטים לʬʫתארים

בחירת המועמדים:
הבחירה מתבצעת בשני שלבים:
 שלב א' :בחירה באב"ג.
 שלב ב' :קבלה פורמאלית על ידי האוניברסיטה המארחת.
תשובות לשב א' יישלחו לכל המועמדים .רק סטודנטים שעברו את שלב א' יוגשו לשלב ב'.
התשובות לשלב ב' יגיעו במייל במהלך החודשים מאי -יוני.

לתשומת ליבכם :את כל המסמכים יש להגיש בשפה האנגלית.
הגשת המועמדות כוללת מילוי  applicationבאינטרנט ,אך יש להגיש את כל המסמכים המקוריים
למחלקה לקשרים אקדמיים בינ"ל .חובה לבוא למשרד על מנת לקבל סיוע וייעוץ בנוגע להגשה.
יש לעשות זאת בתיאום מראש ,פרטי ההתקשרות מופיעים במשך.

למידע נוסף ניתן לפנות למחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים בדוא"ל .oiaa@bgu.ac.il
בכל פנייה יש לציין שם מלא ,ת.ז ואת התואר הנלמד.
ניתן גם להגיע למשרד בתיאום מראש בבניין  72קומה ( 5.5חמש וחצי) חדר 574

