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מדיניות אוניברסיטת חיפה
העשרת הסביבה האקדמית של סטודנטים וחברי סגל על ידי יצירת  •

.  ל"קשרים בינלאומיים עם מוסדות אקדמיים בחו

.מחקריים וחילופי סטודנטים, שיתופי פעולה אקדמיים MOUהסכמים•

סטודנטים נבחרים יכולים להשתלב במסגרת תכניות חילופי הסטודנטים  •
.קנדה וקוריאה, סין, יפן, ב"ארה, באחת מהאוניברסיטאות באירופה



?ל "למה ללמוד בחו
פעמית לחוות חיים סטודנטיאליים במקום  -התנסות המעניקה הזדמנות חד

.אחר בעולם

:סטודנטים מצטיינים זוכים
פיתוח אישי-האישי והחברתי, להעשיר את העולם האקדמי.
שיטות הוראה וגישות שונות, להכיר רעיונות חדשים.
ליצור קשרים חברתיים ברחבי הגלובוס מקנה יתרון אישי ומקצועי.
כלים בינלאומיים המגבירים את היכולת  להשתלב בהצלחה בשוק העבודה
להיחשף לתרבות אחרת  .



כהכנהראשית יש לענות למספר שאלות
?מה היית רוצה להשיג? מה מטרת הנסיעה•

איזו אוניברסיטה מציעה לך תוכנית שמתאימה לתוכנית הלימודים שלך •
?   באוניברסיטת חיפה

מהן ההמלצות של המרצים שלך לבחירת האוניברסיטה המתאימה מבחינה  •
?אקדמית



? למי זה מתאים 
.ומעלה מתואר ראשון ושני80סטודנטים בעלי ממוצע של •

רמת אנגלית גבוהה  •

שהחלו את לימודיהם  ) 2019-2020(פ "ל תש"סטודנטים מן המניין בשנה•
.באוניברסיטת חיפה ויש בידיהם ציונים של סמסטר אחד

סטודנטים לתואר שני הרשומים כתקינים אקדמית ברשות ללימודים  •
מתקדמים

מתאים גם לתלמידי דוקטורט +תכנית ארסמוס•

בעלי תקינות אקדמית



אישור החוג והכרה בנקודות
:בתהליך ההרשמה

בדיקת היצע הקורסים הניתנים באוניברסיטה המארחת וקבלת אישור מיועץ החוג•

מחוגי הלימוד שהקורסים מתאימים  B.A/ M.Aקבלה לתכנית דורשת אישור בכתב של יועץ •
תוכנית תפורה  –לתוכנית הלימודים בחוג ושהקורסים יוכרו כחלק מתוכנית הלימודים בחוג 

אישית לכל סטודנט

מלבד החוג  (ס באוניברסיטת חיפה "שש/ז"נ12תוכנית הקורסים חייבת לכלול מינימום של •
). ללימודי אסיה

תלמידי דוקטורט או מחקר צריכים לקבל מכתב הזמנה ממרצה באוניברסיטה המארחת•



המשך-אישור החוג והכרה בנקודות 
:לאחר הקבלה לתוכנית

ל"לדאוג לאישור הקורסים שילמד בחובאחריות הסטודנט•

מחוג הלימוד שלו על הקורסים  MAאו BAהסטודנט יחתים את יועץ •
"הסכם הלמידה"ל  בטופס "ס שיוכרו לו על לימודיו בחו"שש/ז"ומספר נ

ההחלטה נתונה לשיקול ראש החוג

:לאחר החזרה לארץ
ל והכרה בקורסים"הבאת גיליון ציונים רשמי מחו•

על ידי החוג



שכר לימוד בחילופי סטודנטים
הסטודנטים בתוכנית יהיו רשומים באוניברסיטת חיפה כסטודנטים מן המניין  •

.  ל רגיל לאוניברסיטת חיפה"וישלמו שכ

הסטודנטים פטורים משכר הלימוד באוניברסיטות המארחת•

ז שאושרו  "ס וישלם בהתאם למספר נ"שש/ז"נ12הסטודנט יהיה רשום למינימום •
.החיוב הסופי יחושב בהתאם לנקודות שהוכרו לו עם חזרתו. בהסכם הלמידה



מלגות

ל במסגרת תוכניות שונות של  "סטודנטים לחו75בשנה הנוכחית נסעו  •
.  אוניברסיטת חיפה

, הוצאות טיסה, ל לאוניברסיטת חיפה"שכ: הוצאות שצריך לקחת בחשבון•
...שונות, ויזה, הוצאות מחייה, ציוד עזר לימודי, שכר דירה, ביטוח בריאות



אפשריות לחילופי סטודנטים3
להירשם לתוכנית חילופי סטודנטים במסגרת ההסכמים של אוניברסיטת  ) 1

)כולל מלגות מהאוניברסיטה(חיפה  

טיסה+הכוללת מלגות מלאות פלוס של האיחוד האירופאיארסמוסתוכנית) 2

קצרות מועד ותוכניות נוספות המתפרסמות מעת לעת  הכוללות  תוכניות)3
,  NYUב Paths to Peace, אונסקו ללימודים ברומאתוכנית: לדוגמא, מלגות

........שנזאן, ברומאספיינזהלה , סאן דייגו, קיץ בוורשהתוכנית



תהליך ההרשמה  
•

:הסטודנט להגיש את המסמכים כמפורטעל 
טופס הרשמה מלא•
לא ניתן להגיש ללא ציונים-גיליון ציונים בעברית ובאנגלית•
ואין עדין מרצים המכירים אותו יביא  ' במידה והסטודנט לומד בשנה א. מכתבי המלצה2•

)לא חברים(המלצות רלוונטיות אחרות 
קורות חיים באנגלית ובעברית  •
):בהיקף של עמוד(חיבור בנושא •

”Why I want to study abroad and what makes me a good candidate”
תמונת פספורט•
צילום דרכון בתוקף•
.ללימודים במסגרת תכנית לחילופי סטודנטיםPhdאו  M.Aאו  B.Aהסכמה עקרונית מיועץ •

העתק סרוק בקובץ אחד במייל  +העתקים 2נא להגיש את כל הטפסים יחד מודפסים ב 
א"ל תשפ"לשנה1/1/2020ועד ל פ"תש' לסמסטר ב24/11/19עד ל 

:  היקף התוכנית
לא תהא אפשרות להאריך תקופת השהייה מעבר  . או שנת לימודים אחת)ברוב המקרים(סמסטר 

.  על הסטודנט לסיים את לימודיו לתואר באוניברסיטת חיפה. לשנה אחת



דרישות סף
.ומעלה80ממוצע ציונים של •

רמת פטור במבחן הפסיכומטרי או סיום קורס אנגלית                                         •
.המאפשרים לימודים באנגלית ברמה אקדמית2מתקדמים 

.יחסי אנוש טובים ופתיחות ליצירת קשרים, אחריות, עצמאות•

.נכונות לייצג את אוניברסיטת חיפה בכבוד•

אישור הלימודים במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים כפופה  -אישור החוג •
. לאישור ראשי החוגים בהם לומד הסטודנט



ועדת קבלה
ועדת קבלה תבחן את תיקי המועמדים

 הריאיון יתקיים  -מועמדים מתאימים יזומנו לראיון אישי בבית הסטודנט
.באנגלית

החלטת הועדה תימסרנה למועמד  .

.באחריות הסטודנט לעדכן את חוגי הלימוד שלו

יקבלו הנחיות לגבי המשך תהליך הרישום, סטודנטים שנענו בחיוב  .



לאחר וועדת הקבלה בארץ יש  
להתקבל גם לאוניברסיטה המארחת

  סטודנט שעבר את הוועדה חייב לעמוד גם בתנאים והדרישות של
.TOEFLמבחן האוניברסיטה המארחת כגון 

 טפסי ההרשמה במערכת הממוחשבתהסטודנט ימלא אתstudent 
application חיסונים, טופס בריאות: ויגיש את הטפסים המתבקשים כגון  ,

....תצהיר חשבון בנק

 הסטודנט יבנה מערכת לימודים הכוללת את רשימת הקורסים שהוא מתכנן
. את אישור החוג בכתבללמוד ויקבל 

ל לקורסים  "במערכת הממוחשבת של האוניברסיטה בחוהסטודנט ירשם
.שבחר ואושרו

  אין ערובה לכך שתלמיד יתקבל לאוניברסיטה המארחת גם אם עבר את
החלטות סופיות מתקבלות על ידי  . וועדת הקבלה באוניברסיטת חיפה

.האוניברסיטה המארחת



?מה לארגן לפני הנסיעה
  באחריות הסטודנט לוודא שהוא  רשום בחוג הלימוד שלו באוניברסיטת חיפה

.לסמסטר ללא קורסים
 יש לוודא שהדרכון שברשותך בתוקף לפחות לשנה-דרכון
 לאחר הקבלה לאוניברסיטה המארחת תקבלו הנחיות–ויזת סטודנט
לבדוק האם מתקיים שבוע אוריינטציה לפני הלימודים?
 הסדרת ביטוח בריאות וביטוח תאונות לכל תקופת השהייה-בריאות  ,

חיסונים במידת הצורך
הזמנת טיסה.
 מגורים/ מעונות
טיולים ולבילויים, תקציב לנסיעה.
תעודת סטודנט בינלאומית.
נחשב לסטודנט מן (כמו בכל שנה ..... משרד החינוך , הגשת מלגות סיוע

)המניין
ל בתקופת הלימודים"בדיקת אפשרות עבודה בחו



? אז לאן אפשר לנסוע 

לחץ כאן:לאוניברסיטת חיפה יש הסכם חילופי סטודנטים עם האוניברסיטאות הבאות

:

אירופה
• Eberhard Karls University Tuebingen-

Germany
• University of Bremen- Germany
• Jacobs University- Germany
• Bucherius Law School- Germany
• Humboldt University- Germany
• University of Mannheim- Germany
• Stockholm University- Sweden
• ADA University- Azerbaijan
• Utrecht University- The Netherlands
• University of St. Gallen- Switzerland
• Masaryk University- Czech Republic
• Aarhus University- Denmark

ב קנדה ומקסיקו"ארה
• University of Texas at Austin- USA
• University of Richmond- USA
• Kent State University- USA
• Florida Atlantic University- USA
• University of Connecticut- USA
• University of Miami School of 

Law- USA
• UCLA School of Law- USA
• Hawai’i Pacific University- USA
• University of Michigan- USA
• Western University- Canada
• University of Calgary- Canada
• Universidad Ahahuac- Mexico

http://mous.haifa.ac.il/images/Exchange/list_19_20.pdf


המשך  –אירופה 

אסיה
• Inha University- Korea
• Konkuk University - Korea
• Shanghai University- China
• Shanghai University of Finance and Economics-

China
• Shanghai Normal University- China
• East China Normal University- China
• Xiamen University- China
• Chengdu University- China
• Doshisha University- Japan
• Akita University- Japan
• Waseda University- Japan

לימודי שפות  -חלק מהאוניברסיטאות באסיה לחוג ללימודי אסיה בלבד*
לפרטים נוספים יש לפנות לחוג. בלבד



איגוד של אוניברסיטאות  
לחילופי סטודנטים לתחומי  

:לימוד מסוימים



תוכנית ארסמוס
(ERASMUS - European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) 

 +ERASMUS
תכנית חילופי  . 2014-2020נוער וספורט לשנים , הדרכה, התוכנית החדשה של האיחוד האירופי לחינוך

האיחוד האירופי מציעה לסטודנטים את האפשרות ללמוד במוסד להשכלה גבוהה שלהסטודנטים
.  במדינה אחרת

יורו לחודש והוצאות טיסה יוענקו על ידי האיחוד האירופאי900יורו ל 800מלגות בין 
לאחת  ) 2020-2021(א "ל תשפ"ושנה) 2020(פ "תש' לסטודנטים הנבחרים לתוכנית לסמסטר ב

רשימת האוניברסיטאות  (מהאוניברסיטאות האירופאיות שאוניברסיטת חיפה זכתה במלגות ניידות 
).בקול קורא

http://mous.haifa.ac.il/images/Exchange/Erasmus_plus_STUDENT_MOBILITY_2020-2021.pdf


• Koblenz- Landau University-
Germany

• Salzburg University- Austria• Masaryk University-
Czech Republic

• Eberhard Karls University-
Tübingen- Germany

• University of Trento- Italy• University of Konstanz-
Germany

• Police Academy of the Czech 
Republic in Prague- Czech Republic

• Universidad Complutense de Madrid-
Spain

• Alexandru Ioan Cuza
University

• of Iasi- Romania

• University of Granada- Spain• National University of Public Service
(NUPS)- Hungary

• Friedrich- Schiller 
University in

• Jena- Germany

• Central European University-
Hungary

• Jagiellonian University- Poland• Kaunas University of 
Technology- Lithuania

• Freie Universität Berlin- Germany• University of Potsdam- Germany• Bielefeld University-
Germany

• Leipzig University- Germany• Saarland University- Germany• Aarhus University-
Denmark

• University of Torino- Italy• Julius- Maximilians University Würzburg-
Germany

• Università degli Studi di 
Napoli

• Federico II- Italy

• University of Silesia in Katowice-
Poland

• University of Physical Education in 
Wroclaw- Poland

• University of Zagreb-
Croatia 

• Babes- Bolyai University- Romania• University of Girona- Spain• Mykolas Romeris
University- Romania

קול קורא

http://mous.haifa.ac.il/images/Exchange/Erasmus_plus_STUDENT_MOBILITY_2020-2021.pdf


דוגמאות לתוכניות חילופי סטודנטים ייחודיות  
.  המתפרסמות מעת לעת
special-programsכדאי להתעדכן באתר בית הספר הבינלאומי תחת  



תוכנית קיץ של האיחוד האירופאי בוורשה  
,  מגרמניה, בהשתתפות קבוצה מרוסיה

.פולין וישראל



:תכניות מיוחדות לקהלי יעד שונים כגון
עירית חיפה –שנזאן•
אונסקו-רומא •
שנחאי-תכניות קיץ שונות •
MBA-סאן דייגו•



המרת נקודות  מידע כללי
המרת נקודות מאירופה  לישראל  •

ECTS= European Credit Transfer and Accumulation System

שעות עבודה30עד 25שוות ערך ל  ECTSכל נקודת 

)ECTS1.5= ס "שש/ז"נECTS  = 3)1נקודות ישראליות 2

ECTS 1 =2/3ז  ישראלי"נ



המשך-המרת נקודות  מידע כללי 
ב לישראל  "המרת נקודות מארה•

.  נקודה1=ב כל שעה אקדמית "בישראל כמו בארה

ב משתנה מאוניברסיטה לאוניברסיטה"משך השיעור בארה

ס בישראל"שש/ ז"נ Unit 1  =  4בדרך כלל 

ההחלטה הסופית על דרך המרת הנקודות היא בידי החוג בלבד
ותלויה גם בניקוד של קורסים דומים בארץ  ) זו רק ההמלצה המקובלת(

.  ובשיקולים שונים של כל חוג



ל  "יום בנושא הסברה לסטודנטים הנוסעים ללמוד בחו
במסגרת תוכניות חילופי סטודנטים

!!!כי אתם השגרירים שלנו בעולם 
הדרכה בנושא תדמית ישראל בעולם וכיצד יש להתאים את המסרים לקהל  •

.היעד

.ל"שיווק אוניברסיטת חיפה לסטודנטים מחו•

טיפים למפגשים בין תרבותיים וכיצד אפשר לענות על שאלות קשות המופנות  •
?ל "אלינו בחו

.וסימולציותקטעי חדשות מן העולם, ההרצאה מלווה בסרטונים•

שיווק והצגת אוניברסיטת חיפה לסטודנטים  יחולקו חומרי הסברה ומידע על•
ל"מחו



TOEFL- Test of English as a Foreign Language
הינה לוודא שליטה מספקת באנגלית מהמועמדים ללימודים  TOEFLמטרתו של מבחן
.ב"אקדמיים בארה

הגוף האחראי על מבחןTOEFLב"הוא ארגון שירותי הבחינות בארהETS - Education 
Testing Service).  . (

מבחןTOEFLמתבצע בצורה ממוחשבת ומאובטחת באמצעות רשת האינטרנט.
וכתיבהדיבור,שמיעה, קריאה:ארבעה פרקים ובודק את המיומנות בשפה האנגלית ב למבחן.
ניתן לגשת למבחןTOEFLללא הגבלה על כמות המבחנים אליהם ניתן לגשת, מספר פעמים.
ציון מבחןTOEFL ציון זה הוא בעצם סכום הציונים שהתקבלו  . נקודות0-120הכללי נע בין

.נקודות0-30בכל פרק במבחן נע הציון בין . בכל אחד מארבעת פרקי המבחן
ב דורשים רף ציון ספציפי באחד מארבעת פרקי המבחן"חלק ממוסדות להשכלה גבוהה בארה ,

.הכללי TOEFLללא קשור לציון
פרסום ציוני מבחןTOEFL אתר האינטרנט הרשמי שלETS מפרסם את תוצאות

. כשלושה שבועות מיום ביצוע המבחןהמבחן
תוקף ציוןTOEFLתקף לשנתיים בלבד.
ההרשמה למבחן מתבצעת דרך אתר האינטרנט הרשמי שלETS.  כתובת האתר היא–

www.ets.org.

http://www.ets.org/


סטודנטים חייבים לקבל אישור  
" הסכם הלמידה"בכתב על 

  /B.Aמראש החוג או יועץ 
M.A רק  . לפני יציאתם מהארץ

קורסים שאושרו על ידי החוג  
מראש יוכרו לסטודנט לתואר

http://overseas.haifa.ac.il/images/Exchange/Learning
_Agreement_Summer_2017.pdf

הסכם למידה 

http://overseas.haifa.ac.il/images/Exchange/Learning_Agreement_Summer_2017.pdf


ל"הכרה בציוני סטודנטים בלימודיהם מחו
).חילופי סטודנטים/ל"לימודים בחו(הנקודות יוכרו כסל •
השלים או /הסטודנט יוכל לבחור האם להכיר בנקודות הזכות עם ציון עובר•

).על כל הסל(בציון ממוצע 
יוכרו רק הקורסים שהסטודנט קיבל עליהם אישור מראש ושהציון עובר את  •

).75ציון מינימום של : לדוגמא(הסף הנדרש על פי הרשום בהסכם הלמידה 
על הסטודנט להביא למזכירות  . ס במערכת"שש/ז"החוג אחראי לעדכן את נ•

החוג ולאחראית חילופי סטודנטים גיליון ציונים רשמי מהאוניברסיטה בה למד 
.יחד עם צילום צידו האחורי של הגיליון בו מצוינים דרכי ההמרה של הציונים



:טפסים ואישורים לפני הנסיעה

יש למלא את -ל הכולל הצהרת סטודנט"לאישור הקורסים שתלמדו בחו-הסכם למידה•
א ולאחר מכן להחזירו ללילך  .א או מ.יועץ ב/ להחתים את ראש החוג, הטופס

.צילום של כרטיס הטיסה עצמו, אישור על רכישת כרטיס טיסה-כרטיס טיסה•
אנא וודאו שאתם מקבלים את הפוליסה לידיכם לפני הנסיעה ושולחים אלי  -ביטוח רפואי•

ל ואישור על תשלום  "את צילום פוליסת ביטוח הבריאות לכל תקופת השהייה שלכם בחו
אני ממליצה  , למי שלא מחויב ברכישת פוליסה של האוניברסיטה המארחת. הפוליסה

....).ל"בחו, פרטי , ביטוח של קופת חולים (לבדוק איזה ביטוח הכי כדאי לעשות 
שימו לב  , )דרך האוניברסיטה המארחת(ל "סטודנטים שמחויבים לרכוש את הפוליסה בחו•

,  לכן. ל אתם מבוטחים רק מתחילת הסמסטר ועד סיומו"שבביטוח של האוניברסיטה בחו
ימי הטיסה לפני  (יש לדאוג לביטוח על הימים של לפני ואחרי הגעתכם לאוניברסיטה

).  ההגעה וימי החזרה
באחריות הסטודנט לוודא מול חוג הלימוד שלו שהוא רשום  -רישום לסמסטר בחוג•

.רישום לסמסטר ללא קורסים-ל"לסמסטר אותו הוא לומד בחו
לפעול  אך ישעל פי רוב זו דרישה של השגרירויות השונות להגיע עם ויזת סטודנט –ויזות •

)לרוב יש להסדיר זאת מהארץ(על פי ההנחיות של האוניברסיטה המארחת 
הזמנה מהאוניברסיטה המארחת ואיתו עליכם לדאוג  /אנא וודאו כי קיבלתם מכתב קבלה•

.  להוצאת ויזה למדינה אליה אתם נוסעים



העברת המלגה
,  ויזה, מכתב קבלה: לפני הנסיעה יש להעביר לאחראית חילופי סטודנטים את כל הטפסים והאישורים•

.....הסכם למידה, כתובת מגורים, כרטיסי טיסה, ביטוח

המלגה תוענק לסטודנטים בתואר ראשון או שני הרשומים ללימודי תואר ראשון שני או שלישי בשנת  •
.  הלימודים השוטפת אשר העבירו את כל הטפסים המתבקשים

תועבר ישירות דרך האוניברסיטה הארחת ולרוב על הסטודנט לפתוח חשבון בנק + בארסמוסהמלגה •
.  ל"בחו

.יש מדינות שיש לשלם מס גם על מלגה ולכן גובה המלגה יכול להיות נמוך מעט מהסכום המקורי•

על הסטודנט לשמור כרטיסי עליה למטוס לצורך החזר על כרטיסי הטיסה•

נכשל או לא עמד  , המוסד האקדמי יכול להחליט לא להעביר מלגה אם  הסטודנט לא נכח בשיעורים•
בתנאי המלגה  



חילופי סטודנטים  : נקודות חשובות
  באחריות הסטודנט לרכוש ביטוח רפואי וביטוח נסיעות

ל באוניברסיטת "הסטודנט יוודא שהוא רשום לסמסטר אותו הוא ילמד בחו
).  רישום לסמסטר ללא קורסים(חיפה

ל"עם חזרת הסטודנט יעודכנו מספר הנקודות אותן למד  הסטודנט בפועל בחו

  קורסים בהם הסטודנט נכשל או לא עבר את הסף הנדרש לא יוכרו על ידי
. האוניברסיטה 

 סטודנטים חייבים לציית לחוקים ולתקנות של האוניברסיטה המארחת בזמן
ל"לימודיהם בחו

 לא במייל  ) חשוב שסטודנט לא יצור קשר באופן עצמאי עם האוניברסיטאות
.  ולא בטלפון הקשר הראשוני נעשה בית הספר הבינלאומי



ל"המחויבות שלכם בחו
בעיקר ללמוד•
לספוג מהתרבות האווירה והחוויה•
אתם הפנים שלנו בעולם, להתנהג בצורה הולמת ומכובדת•
ליצור קשרים וחברים חדשים•
לצלם תמונות וסרטונים על מנת לעזור לבאים אחריכם וגם עבור  •

תורמים
או סרטון לתורמים /כתיבת מכתב תודה ו•
ייצוג האוניברסיטה בכנסי חשיפה באוניברסיטה המארחת•



:  סטודנטים שהשתתפו בתכניות חזרו מהן בהמלצה חד משמעית
!לנצל הזדמנות יוצאת דופן זו

היי לילך"

.  את אחת התודות הגדולות בחייאין ספק שמגיעה לכם

!!!!אוסטין פשוט מדהימה

אני פשוט מתרגשת לקום בבוקר ללמוד, הקמפוס יפהפה, הלימודים מעשירים

.ומבלה כל רגע פנוי במעבדת וידאו ופרפורמנס

.באמת! אוניברסיטת חיפה נתנה לי מתנת חיים

"יום נפלא



הכתובת שלך בבית
רכזת תכניות  –רובין לאבריתהבהרות והגשת הטפסים אתם מוזמנים לפנות , לשאלות

229חדר 2בית הסטודנט קומה -חילופי סטודנטים 
arubin1@staff.haifa.ac.il: או  במייל 

-04פעולה בינלאומיים בטלפון  תכניות ושיתופי אחראית , ניתן לפנות גם ללילך ברקת
8280798

:ס ולקולות הקוראים"קישור לאתר ביה
http://mous.haifa.ac.il/index.php/exchange

)  2020(פ "תש' לסמסטר ב24/11/2019הגשת מועמדות עד ה 
)2020-2021(א "ל תשפ"לשנה1/1/2020ועד ה 

!!!בהצלחה

mailto:arubin1@staff.haifa.ac.il
http://mous.haifa.ac.il/index.php/exchange


University of Haifa International School
For more information: www.uhaifa.org
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