התוכנית לחילופי סטודנטים/יות בבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה
בימים אלה פורסמו האפשרויות המוצעות על ידי המרכז הבינתחומי לחילופי סטודנטים/יות לשנה"ל  2020-2021עבור
סטודנטים/יות לפסיכולוגיה .בהמשך לפרטים שיועברו אליכם ע"י גב' נינה זינגר ,רצ"ב מספר הבהרות שיסייעו בקבלת
החלטה על הגשת מועמדות לתוכנית ,ויאפשרו בדיקה מקדמית שלך לגבי הקורסים השונים אותם תרצי/ה לבחור,
במידה ותתקבל/י לתוכנית.
חשוב לציין כי:




לתלמידי המסלול חד-תואר (ישראלי ובינ"ל)  -הלימודים במסגרת התוכנית לחילופי סטודנטים מתקיימים רק
לאחר סיום כלל החובות הנדרשות לסיום התואר – כלומר בסמסטר א' של שנת הלימודים הרביעית של
הסטודנטים המשתתפים.
לתלמידי המסלולים לתארים הכפולים (פסיכולוגיה-משפטים ופסיכולוגיה-מנע"ס) :הלימודים במסגרת התוכנית
לחילופי סטודנטים מתקיימים לאחר סיום כלל החובות הנדרשות לסיום התואר – כלומר בסמסטר א' של שנת
הלימודים החמישית של הסטודנטים המשתתפים ,או בשנה הרביעית לתואר ,אך אין אפשרות לחזור ללמוד
בסמסטר ב' של אותה שנה ,וסיום התואר יחייב שנה חמישית מלאה.

הגשת מועמדות:
א .התוכנית הינה תחרותית ,ורק סטודנטים העומדים בתנאי הרף של התוכנית רשאים להגיש מועמדות .תנאי הרף של
התוכנית:




ממוצע  80ומעלה
פטור מאנגלית או רמת "מתקדמים ב"'
היעדר בעיות ועבירות משמעת

ב .הגשת המועמדות לתוכנית מתבצעת באופן אלקטרוני (הנחיות מפורטות במסמך הנחיות שתקבלו) .בין הסטודנטים
שיגישו מועמדות לתוכנית ,יבחרו הסטודנטים המתאימים ביותר.
ג .איך בוחרים קורסים לאחר הקבלת לתוכנית?
לאחר הקבלה לתכנית ,תדרש/י להירשם לקורסים באוניברסיטה בחו"ל אשר יחליפו שניים מקורסי הבחירה אותם
למדת/תלמד/י במהלך התואר:



לתלמידי חד-תואר – עד  2קורסי בחירה בפסיכולוגיה ו/או עד  2קורסי בחירה כלליים.
לתלמידי המסלולים לתארים הכפולים 1 :קורס בחירה בפסיכולוגיה ,ו 1-קורס בחירה בתחום הנוסף שלך.

ד .אפשר להירשם לקורסים באוניברסיטאות בחו"ל הפתוחים עבור מי שנמצא בחילופי סטודנטים .שימו לב כי בחלק
מהאוניברסיטאות מוצעת רשימה מצומצמת יותר של קורסים מאשר זו הפתוחה לכלל הסטודנטים באוניברסיטה.
ה .יש לבדוק מול הסילבוס של כל קורס שבו הנך מעוניין/ת ,כי תוכן הקורס רלוונטי לתחום לימודי הפסיכולוגיה (אם
תרצה/י אופציה זו) .את הקורסים אותם את/ה מעוניינ/ת ללמוד באוניברסיטה בחו"ל ,עליך לאשר מול היועץ האקדמי
של התוכנית שלכם (פסיכולוגיה חד-תואר ופסיכולוגיה-מנע"ס :פרופ' גלעד הירשברגר; פסיכולוגיה-משפטים – פרופ'
גורית בירנבוים; פסיכולוגיה בינ"ל – פרופ' דניאל לוי) .לצורך האישור ,עליך להעביר לנ"ל במייל את הפרטים הבאים
לגבי כל אחד מהקורסים המבוקשים :שם הקורס באוניברסיטה בחו"ל ,וקישור לאתר בו מופיע הסילבוס של הקורס.
חשוב להדגיש כי ניתן ללמוד במסגרת תוכנית החילופים רק קורסים שאושרו על ידי היועץ האקדמי שלך.
עליך לסיים בהצלחה לפחות שני קורסים במסגרת תוכנית החילופים על מנת לקבל אישור מוסדי על השלמת התוכנית
לחילופי סטודנטים.
בהצלחה בחו"ל!

