
 2/2019נכון ל –המחלקה לתקשורת  – והל לסטודנטים המועמדים לסמסטר לימודים בחו"לנ

 מחלקה לקשריםנוהל זה חל על סטודנטים מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון, המועמדים לנסיעה לסמסטר לימודים בחו"ל באמצעות ה

 .אקדמיים של אוניברסיטת בן גוריון

 

 כללים הנוגעים לסטודנט ולמוסד הנבחר1.

 :סטודנט יהיה זכאי לנסוע לסמסטר לימודים בחו"ל בסמסטר א של שנה ג, בתנאים אלה

נמצא כשיר לנסיעה על ידי המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים לנסיעה. 

לקשרים אקדמיים בינלאומיים המוסד שבחר מאושר על ידי המחלקה. 

במוסד הנבחר קיימת מחלקה לתקשורת, או גוף מקביל, שמציעים מבחר קורסים אקדמיים באנגלית, או בשפה אחרת שהתלמיד שולט בה, 

נסיעתו אושרה על ידי ועדת הוראה המחלקתית. 

80.-ממוצע ציוניו לא יפחת מ 

 

 הכרה בקורסים2.

 .סבבים 3-בויותר יגישו  מלאים, ברורים וקריאים. סטודנטים המתלבטים בין שלושה מוסדותוסים סילב 8על הסטודנט להגיש לכל היותר 

 :ההכרה בקורסים תיעשה בכפוף לכללים הבאים

 .(קורסי בחירה3חובה או 1 -קורסי בחירה ו2קורסים ) 3 -המחלקה תכיר בלא יותר מ

 קורסים מקצועיים.(ההכרה תוגבל לקורסים עיוניים בלבד )לא סדנאות או 

ההכרה תיעשה על סמך סילבוס מלא ותוגבל לקורסים שיש להם רשימה ביבליוגרפית בעלת היקף סביר. 

ההכרה תוגבל לקורסים שיש עליהם ציון סופי ולא "עובר/" "נכשל". 

הקורסים הנבחרים יהיו בתקשורת בלבד. 

עותית לאלה שהסטודנט למד במחלקה בבן גוריון, או ילמד במחלקה זו לאחרלא יוכרו קורסים המקבילים בתכניהם ובנושאיהם במידה משמ 

 .שובו

תינתן עדיפות לקורסים בתוך האשכול שלומד התלמיד. 



תינתן עדיפות לקורסים שהומלצו על ידי איש קשר במחלקת היעד, או במזכירות מחלקת היעד. 

 

 הכרה בסמינרים3.

 .שית מחוייב לקחת סמינר אחד כבר בשנה השנייהסטודנט המתכנן לימודים בחו"ל בשנה השלי

 .לגבי הסמינר השני, קיימות שתי אפשרויות

 נק"ז באוניברסיטה 6האפשרות הראשונה היא השלמת שווה ערך לסמינר בחו"ל. המחלקה תכיר בקורס אחד )בחירה או סמינר( במשקל 1.

 .בחו"ל כתחליף לסמינר במחלקה

 :נר במסגרת המחלקה לתקשורת במהלך השנה השלישית. אפשרות זו מותנית בשני תנאיםהאפשרות השנייה היא השלמת הסמי2.

 הסכמה מצד אחד המרצים באחד הסמינרים במחלקה, לקבל את התלמיד לסמינר שנתי על אף שהוא ישהה בחו"ל במהלך סמסטר א

 .של השנה השלישית

 עמוד במועד בכל המטלות והחובות ולהשלים את החסרהתחייבותו של הסטודנט לעקוב בזמן אמיתי אחר התכנים הנלמדים, ל

 .'במהירות עם שובו ארצה בראשית סמסטר ב

 יודגש כי ההחלטה לאשר לסטודנט למידה מרחוק בסמינר, במהלך סמסט א,' נתונה בידי המרצה בלבד ואין המחלקה אחראית למציאת

 .סמינרים שיאפשרו זאת

 

 חישובי נק"ז )נקודות זכות(3.

 נק"ז 3ייחשב כקורס בחירה של  –נק"ז  3הנק"ז הקובע הוא הנק"ז של קורס מקביל באב"ג. לפיכך, קורס בחירה בחו"ל שמשקלו מעל 

 .בלבד. לא תהיה כל הכרה בנק"זים עודפים

כמו כן, לא תהיה הכרה בקורס בחו"ל שמשקלו בנק"ז נמוך יותר מהקורס המקביל בתכנית המחלקתית 

 ותגיע לדיון של ועדת ההוראה לתואר ראשון. בצורה מקוונתהגשת הבקשה תעשה 

 

https://goo.gl/forms/rE5wH5PM4B4I64Ki2

