
 חילופי סטודנטים מועמדים לתוכנית ההנחיות לסטודנטים 

 אוניברסיטת תל אביב מטעם

 

 לאוניברסיטת ת"א הסכמים עם אוניברסיטאות בעולם בנושא חילופי סטודנטים. 

 

 ,לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב  שרשומים כסטודנטים מן המנייןהתכנית מיועדת לסטודנטים 

ועד הסמסטר הראשון של שנת הלימודים  השני בשנת הלימודים השנייההחל מהסמסטר ושלישי, שני 

 .האחרונה

סטודנטים המעונינים בחילופים בסמסטר האחרון בשנת הלימודים האחרונה לתאר, חייבים באישור 

 החוג בו הם לומדים ובתנאי שהיציאה לחילופים לא תפגע להם בסיום התאר.

 

אביב ללמוד באוניברסיטה בחו"ל כאשר שכר הלימוד  מאוניברסיטת תל יםההסכם מאפשר לסטודנט

 משולם רק לאוניברסיטת תל אביב ולא לאוניברסיטה המארחת.

 .יםבחו"ל, חלות על הסטודנט יםשל הסטודנט םלשהותההוצאות הנוספות הנלוות 

 ! חילופין הסטודנטיםחובה: בטוח רפואי הוא חובה על כל סטודנט שיוצא במסגרת 

 

 :תהליך הבקשה

ללמוד סמסטר אחד ו/או  כוונתםלהודיע למשרד לקשרי חוץ אקדמיים על  יםמתבקש יםטודנטהס

 . הם מעונינים הב אוניברסיטההשם שניים בחו"ל ולציין את 

אביב הסכמי -נא היכנסו לאתר בו יש רשימה של האוניברסיטאות איתן יש לאוניברסיטת תל

 חילופים:

affairs-academic-http://new.tau.ac.il/international 

 

במקביל מתבקשים הסטודנטים לכתוב באנגלית כמה מילים על כוונתם ולשלוח למשרד לחילופי 

 אוניברסיטהע"י הע"י המשרד לקשרי חוץ אקדמיים ואם החילופין מאושרים עקרונית סטודנטים. 

לסמסטר אחד  יציאתםעל  שלהםלקבל את אישור חוג/חוגי הלימוד  יםמחויב יםסטודנטה ,תהמארח

 ללמוד בחו"ל. ניםנשהם מתכו/או שניים באוניברסיטה בחו"ל ועל תכנית הלימודים 

כאשר הסטודנט יוצא לסמסטר אחד ובמהלך הסמסטר מבקש להישאר סמסטר נוסף עליו לקבל 

 שרד לקשרי חוץ אקדמיים.אישור האוניברסיטה המארחת ואישור המ

 !סמסטר נוסף לא יוכר אלא אם כן אושר מראש

 

טרם הליכי הרישום חיבים הסטודנטים להקפיד ולקרוא היטב את התנאים של האוניברסיטה 

אביב איננו מוסמך ו/או אחראי למידע -המארחת. המשרד לקשרי חוץ אקדמיים באוניברסיטת תל

  צורה שהיא. בשוםהמארחת הרשום באתר האוניברסיטה 

 נא תשומת לבכם לנושא מבחני ידע באנגלית הנדרשים באוניברסיטאות מסוימות.

http://new.tau.ac.il/international-academic-affairs
http://new.tau.ac.il/international-academic-affairs


 מנסיוננו, חלק מהאוניברסיטאות בחו"ל מקפידות על קוצה של נקודה.

 

 הדרושיםהמסמכים את כל  והכינואחר כל תנאי הקבלה של האוניברסיטה המארחת  ולאחר שמילא

הבאים הנ"ל בצירוף להביא את המסמכים  יםהסטודנט יםמתבקש, ע"י האוניברסיטה המארחת

 יום טרם מועד ההגשה לאוניברסיטה המארחת.  03עד  למשרד לקשרי חוץ אקדמיים

 אישור רישום/כרטיס סטודנט  

 באנגלית קורות חיים 

 חוגכפוף לקריטריונים של כל בומעלה  03-ציון ממוצע בכל חוג מ. 

  באנגליתמודפס גיליון ציונים.  

  יםהסטודנטהמלצה מאיש סגל או גורם מוסמך אחר בחוג הלימוד של. 

  בחו"ל )באנגלית, כחצי עמוד עד עמוד( יםמודילל המניעיםפירוט 

 המארחת אותו יש להוריד מאתר  טופס הרשמה לאוניברסיטה

 האוניברסיטה המארחת, ולמלא אחר כל הדרישות המופיעות בדפי הבקשה

             .כלשונן

 ללימודים בחו"ל  לומדים הסטודנטיםקולטה/מחלקה בה אישור הפ

   .יםולקורסים שנבחרו ע"י הסטודנט

באישור יצויין אלו קורסים יוכרו ע"י המחלקה/חוג כחלק מהדרישות 

 לתואר.

 

 

לראיון עם  יםהסטודנט יוזמנולאחר מסירת כל המסמכים ובדיקתם במשרד לקשרי חוץ אקדמיים 

 . חבר הסגל האחראי על המשרד

 acadaff@tauex.tau.ac.il 9135446-30טלפון:  223כתובתנו: בנין הסנאט חדר 

 

 וישלמו ירשמו הםתאושר,  מועמדותםאם כי  יםמאשר הםעל טופס בו  יםהסטודנט יחתמובמעמד זה 

, בחילופים ולא בהפסקת לימודים()יש להודיע ברישום כי מדובר  אביב-לאוניברסיטת תל שכ"ל

אחר כל הדרישות המתחייבות  וימלאובחו"ל לתקופת החילופין, בטוח רפואי ימציאו אישור על 

 .הסטודנטים יחילופל םמנסיעת

וההתחשבנות עם , אביב-, לאוניברסיטת תל(טרום סמסטר) ןבתשלום הראשו יםמחויב יםהסטודנט

שנת עבור  אביב,-ף לתקנות שכר לימוד באוניברסיטת תלבכפוהסטודנט לאחר שובו מהחילופין היא 

הקורסים  .הםעפ"י הקף הפטורים של םהסטודנטי ויחויב ם. עם שובויעדר לכההמב הלימודים

 שנלמדו בחו"ל מזכים את התלמיד במכסת השעות לתואר בלבד.
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ימוד אישור מחוג הל וקיבלו בחו"לע"י האוניברסיטה  /תמתקבל והסטודנט/סטודנטיתבמידה 

ואשר  בחו"ל שהשלימוהכרה בלימודים  ויקבלולנסוע  הם רשאיםבאוניברסיטת תל אביב,  /שלהשלו

חשוב להדגיש כי במקרים  לאחר הגשת גיליון ציונים בתום הסמסטר או שנה"ל בחו"ל., אושרו מראש

ים רבים, הקורסים הניתנים בחו"ל אינם מהווים תחליף לסמסטר מלא באונ' ת"א. עקב כך חל לעת

קרובות עיכוב של סמסטר )ולפעמים אף יותר( בסיום החובות לתואר. עיכוב זה עלול לגרור חיובי 

 שכ"ל נוספים )"דמי גרירה"(. על הנוסעים להיות מודעים לאפשרות זו.

הרישום את הליכי  שסיימוע"י האוניברסיטה המארחת, אחרי קבלתם או אי  יםשל הסטודנט םקבלת

 בשיקולי האוניברסיטה המארחת בלבד.  יםתלויאביב, באוניברסיטת תל 

  םבחילופי יםכסטודנט מעמדםאת אישור הרישום במשרדנו, יבוטל  יציגוולא  ירשמושלא  יםסטודנט

 .בחו"ל ללימודיהםלא תהיה אחראית אביב -ואוניברסיטת תל

 

 !בהצלחה


