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 נוהל חילופי סטודנטים )סמסטר בחו"ל(: המחלקה לתקשורת

 2020: פברואר תאריךמעודכן ל

 נוהל זה חל על סטודנטים וסטודנטיות מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון,

אקדמיים  לנסיעה לסמסטר לימודים בחו"ל באמצעות המחלקה לקשרים המועמדים/ות

 בינלאומיים של אוניברסיטת בן גוריון.

 . כללים הנוגעים לסטודנט/ית ולמוסד הלימודים המיועד1

 :ותהבא תותנה בדרישותזכאות להשתתפות בתוכנית 

 ומיים.הסטודנט/ית נמצא/ה כשיר/ה לנסיעה על ידי המחלקה לקשרים אקדמיים בינלא .א

המוסד המיועד אושר על ידי המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים )יש להתעדכן  .ב

 ברשימת המוסדות המתפרסמת באתר המחלקה לקשרים אקדמיים(.

במוסד המיועד קיימת מחלקה לתקשורת, או גוף מקביל, שמציעים מבחר קורסים  .ג

 אקדמיים באנגלית או בשפה שבה הסטודנט/ית שולט/ת.

 הוראה המחלקתית.העדת ושרה על ידי וההשתתפות או .ד

 .80-ממוצע ציוני הסטודנט/ית לא יפחת מ .ה

 . הכרה בקורסים2

החל משנת הלימודים תשפ"א, הכרה בקורסים ואישורם על ידי המחלקה ייעשו לאחר החזרה 

ארצה. על הסטודנט/ית לעקוב אחר הכללים המפורטים מטה על מנת להבטיח עמידה בדרישות 

 המחלקה תכיר ב: המחלקה.

 שלושה קורסים לכל היותר. .א

 .סדנאות וקורסים מקצועיים לא יוכרו קורסים אקדמיים ועיוניים בלבד. .ב

 קורסים הנלמדים באנגלית או בשפה שאותה דובר/ת הסטודנט/ית. .ג

 .לא יוכרו עובר/נכשלמספרי. קורסים שניתן עליהם ציון  עליהם ציון ניתןקורסים ש .ד

 קורסים כלליים לא יוכרו. תקשורת, במובנו הרחב.קורסים העוסקים בחקר  .ה

קורסים קורסים שהסטודנט/ית טרם למד/ה או צפוי/ה ללמוד לאחר החזרה ארצה.  .ו

 שכבר נלמדו או יילמדו לאחר החזרה לא יוכרו.המקבילים בתוכניהם ובנושאיהם לאלו 

דנט/ית ללמוד קורסים שנלמדו בחו"ל לא יוכרו כסמינר. על הסטואו בחירה. ו/קורסי חובה  .ז

 סמינר במחלקה בסמסטר השני של שנה ג'.

 . חישובי נקודות זכות )נק"ז(3

לא יוכר קורס שהיקפו נמוך מהקורס המקביל באוניברסיטת בן גוריון. שימו לב: יש לערוך  .א

נק"ז בישראל  3המרת נקודות זכות בהתאם לשיטות המקובלות במדינות שונות )לדוגמה, 

לדוגמה, באירופה; בקנדה יש שונות רבה בין האוניברסיטאות.  ECTS 4.5-שוות ערך ל

 נקודות קנדיות(. 2.5-נק"ז ישראליות שוות ערך לכ 3באוניברסיטת מקגיל 
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מספר נקודות הזכות שייזקפו לזכות הסטודנט/ית ייקבע לפי הקורס המקביל במחלקה.  .ב

ת לכל היותר. לא לפיכך, קורס שיילמד בחו"ל יזכה את הסטודנט/ית בשלוש נקודות זכו

 תהיה הכרה בנקודות זכות עודפות.

 שלושה קורסים שיילמדו בחו"ל יזכו את הסטודנט/ית בתשע נקודות זכות לכל היותר. .ג

 

תנאים המפורטים לעיל, המחלקה תכיר בעד שלושה קורסים עמידה ביודגש שבכפוף ל

צריכים  אינםם אלה נקודות זכות. קורסי 9בהיקף כולל של  עיוניים שנלמדו בחו"ל-אקדמיים

להיות דומים או מקבילים בתוכנם לקורסי החובה ו/או הבחירה שמהם ייעדרו הסטודנטים/ות 

 חו"ל.לימודים בעקב היציאה ל

 

 להחזיר קובץ זה חתום באימיל למזכירות המחלקהיש 

 בשליחת הבקשה המקוונת הסטודנט/ית מצהיר/ה כי:

 נוהל חילופי הסטודנטים המחלקתי.קראתי והבנתי את  .1

שהקורסים שאלמד בחו"ל ייבחנו על ידי המחלקה לתקשורת לאחר חזרתי אני מבין/ה  .2

 ארצה, ושהכרה בהם תעשה בהתאם לשיקול דעת המחלקה.

להארכת לימודים בסמסטר  ובילעלולה להאני מבין/ה שאי הכרה בקורס אחד או יותר  .3

או בשנה נוספים, וכי לא תהיה לי כל טענה או תביעה בעניין זה כלפי המחלקה 

 לתקשורת וכן כלפי רשויות האוניברסיטה.
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