למה ללמוד בחו"ל?
סטודנט יקר,
להלן מדריך למתעניינים בתוכנית החילופים ,אנחנו מקווים כי עם תום קריאת מסמך ההנחיות תוכל
להבין טוב יותר מהי תוכנית החילופים ומה נדרש ממך בכדי להתקבל לתוכנית.
זכור! זוהי הזדמנות חד פעמית וייחודית בכדי להרחיב את אופקיך ,הידע שלך ולהעשיר את עולמך החברתי
והתרבותי.
המרכז בינתחומי הרצליה מקיים למעלה מ –  120שיתופי פעולה אסטרטגיים ותכניות לחילופי סטודנטים עם
מוסדות לימודים מהמובילים בעולם ,כאשר בחלק מהמוסדות באירופה תוכלו לקבל מלגה נדיבה מהאיחוד
האירופי.
הסיבות הן:
לימודים בחו"ל יעלו משמעותית את הערך של התואר שלך.
הידע והניסיון אשר תרכוש במהלך תקופת החילופים ירשימו מאוד את המעסיק הפוטנציאלי שלך.
תיחשב כמועמד מעניין ומרשים יותר ממועמדים אחרים המתמודדים על אותו תפקיד.
תוכל לשפר את כישוריך החברתיים והרשת החברתית שלך תגדל; תכיר חברים חדשים ,סטודנטים,
מרצים ו אנשים מכל העולם .חלקם יהפכו לחברים לחיים.
החוויה תחזק את הביטחון העצמי והרגשת העצמאות שלך.
תלמד על סוגיות עולמיות – לחיות במדינה זרה יחשוף אותך לסביבה אחרת ,לשיטות לימוד חדשות
וגישות שונות.
לבסוף ,תכיר נקודות מבט רב תרבותיות אשר יכינו אותך טוב יותר לעולם הגלובלי.
קהל היעד:







סטודנט לתואר מלא במרכז הבינתחומי הרצליה (.)IDC
ממוצע ציונים מעל .80
נציג של  IDCו/או של ישראל – אנו מחפשים סטודנטים אשר מעורבים חברתית כמתנדבים בתוך ו/או
מחוץ לקמפוס ,או באגודת הסטודנטים .יש לזכור שכאשר סטודנט בוחר לצאת לחילופים הוא הופך
לשגריר של המרכז הבינתחומי וישראל.
יכולות אקדמיות גבוהות – זוהי דרישה בסיסית .במידה ויש לך עבירת משמעת לא תוכל להשתתף
בתוכנית החילופים!
מיומנויות אנגלית – פטור או מעבר קורס מתקדמים ב'.

תזמון:
חשוב מאוד לבדוק את הלוח האקדמי של המוסד המארח.
 אנא ודא כי הלימודים בחו"ל מתחילים לאחר סיום תקופת המבחנים ב.IDC -
 במרבית המקרים ,הלוח האקדמי של המוסדות בחו"ל שונה מלוח השנה היהודי .יכול להתקיים
שיעור או מבחן במהלך החגים היהודיים (יום כיפור ,ראש השנה ,שבתות וכו').
לכן ,עליך לתכנן מראש את הזמנים ,לבדוק את הדרישות של כל הקורסים ,ולברר האם ניתן
להיעדר מחלק מההרצאות .עליך לבדוק האם ניתן לקבל אישור מיוחד להיעדרות מהמרצה או
מהמוסד המארח בחו"ל.
 סטודנט אשר יוצא לתקופת החילופים בסוף השנה ה–  3ללימודיו ,יוכל לסיים את התואר במועד
ולהשתתף בטקס הסיום עם חבריו למסלול (הסמסטר בחו"ל מסתיים בחודשים דצמבר-פברואר,
וטקס הסיום מתקיים בחודש מאי).
שכ"ל ותשלומים:
יתרון משמעותי! אינך צריך לשלם שכ"ל במוסד בחו"ל ,אתה ממשיך לשלם שכ"ל אך ורק ל – .IDC
עם זאת  ,עליך לשאת בכל העלויות האחרות הכרוכות בחילופים :טיסות ,ביטוח ,ויזה ,דיור והוצאות מחיה
נוספות ,ספרים ,פעילויות שונות בקמפוס בחו"ל וכיוצ"ב.

קורסים:
עליך להירשם למספר קורסים במוסד המארח בחו"ל אשר יקנו לך את מס' נקודות הזכות אותן אתה
אמור ללמוד במהלך סמסטר.
הרישום לקורסים כפוף לדרישות קדם ,מגבלת מקום וזמינות.
תהיה זכאי להמרה מלאה של נקודות הזכות של הקורסים אשר סיימת בהצלחה במוסד המארח ,בכפוף
לאישור של היועץ האקדמי ב .IDC -
חשוב לוודא לפני היציאה לתוכנית החילופים כי חתמת על הסכם לימודים.
בהסכם יצויינו הקורסים אשר אושרו לך על ידי היועץ האקדמי ב – ( IDCייתכנו שינויים בהסכם במהלך
תקופת החילופים).
במידה ויתקבל ציון נכשל במבחני סמסטר א' המועמדות לתוכנית החילופים תישקל מחדש.
במקרה בו יתקבל ציון נכשל במבחני סמסטר ב' לא תינתן אפשרות להיבחן בחו"ל ,ותידרשו להסדיר זאת
מול רכזת המסלול שלכם (בהתאם לתקנון המרכז הבינתחומי).

מלגות ארסמוס +
ארסמוס  +היא תוכנית ניידות למטרות של שיתוף פעולה אקדמי ,חילופי סטודנטים ומרצים ,בין מוסדות
להשכלה גבוהה באירופה לבין מוסדות אקדמיים מחוץ לאיחוד האירופי וביניהם בישראל.
במידה ותבחר ללמוד באחד מהמוסדות עימם יש לנו הסכם ארסמוס  ,+תהיה זכאי למלגה נדיבה מהאיחוד
האירופי ,אשר לרוב מכסה את הוצאות הטיסה ואת רוב עלויות המחיה.
הסבר מפורט ורשימת המוסדות עימם יש לנו הסכמים כאמור ,תוכל למצוא באתר שלנו תחת "מלגות".

תהליך הגשת המועמדות:
במידה והינך מעוניין להשתתף בתוכנית החילופים ,עליך למלא אחר ההוראות שלהלן בקפידה:
.1
.2

.3
.4

קורות החיים – אך ורק באנגלית.
גיליון הציונים – אם הינך סטודנט בשנה ב' ,עליך להגיש גיליון ציונים של השנה הראשונה (2
סמסטרים) .אם הינך סטודנט בשנה ג' ,אנא הגש את גיליון הציונים של השנתיים הראשונות (4
סמסטרים).
מכתבי המלצה – ניתן להגיש מכתב המלצה אקדמי (ממרצה או מתרגל) ,ממעסיק או מהשירות
הצבאי (בעברית ובאנגלית).
הגשת המועמדות – אנא בחר  3מוסדות בהם הינך מעוניין ללמוד בתקופת החילופים ,ודרג אותם
בהתאם לסדר העדיפויות שלך.
בכדי לבחור את המוסדות המתאימים ביותר עבורך ,אנא קרא את כל המידע הקיים באתר שלנו
על המוסד המארח ,עבור על רשימת הקורסים הנלמדים באנגלית ועל עלויות המחיה במקום.
הדרך היעילה ביותר לחיפוש המידע היא באמצעות ה  FACT SHEETשל המוסד.

שים לב ,ישנם מוסדות אשר דורשים מבחן חיצוני באנגלית בתשלום ושמו  ;TOEFL IBTיש להירשם למבחן בשלב
מוקדם על מנת לקבל ציון לפני הדד ליין להגשת המועמדות שלך למוסד המארח.
חשוב מאוד כי לא תפנה ישירות אל המוסד המארח לפני קבלתך לתוכנית וללא אישור ממשרדנו.

לתשומת ליבך ,מכתב קבלה מ –  IDCלתוכנית החילופים אינו מבטיח קבלה על ידי המוסד המארח.

המועד האחרון להגשת המועמדות לתוכנית החילופים הינו ה –  3בינואר.2021 ,
כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים ועמכן הסליחה

