סטודנטים יקרים שלום,
בימים אלה מפורסמות האפשרויות המוצעות על ידי המרכז הבינתחומי לחילופי סטודנטים/יות לשנה"ל
 2021-22עבור סטודנטים/יות במסלולים השונים של בית הספר לכלכלה.
בהמשך לפרטים שיועברו אליכם ע"י גב' נינה זינגר ,רצ"ב מספר הבהרות שיסייעו בקבלת החלטה על הגשת
מועמדות לתוכנית .סטודנטים/יות שיתקבלו לתוכנית יקבלו מידע מפורט לגבי תהליך בחירה ואישור
הקורסים ,לאחר הודעה על קבלתם.
שלבי הקבלה:
הגשת בקשה אלקטרונית לגב' נינה זינגר (הנחיות מפורטות במסמך הנחיות שתקבלו) רק המתאימים
יתקבלו לתכנית .הסטודנטים שיעמדו בכל תנאי הקבלה רשאים להגיש בקשה.
תנאי הקבלה:






ממוצע  80ומעלה (של שני המסלולים יחד)
יכולות אקדמיות טובות
מיומנויות אנגלית ברמה גבוהה (פטור או מעבר קורס "מתקדמים ב'")
היעדר בעיות ואו עבירות משמעת
הקבלה לתוכנית מותנית בשמירה על ממוצע  80לפחות גם בסמסטר א' וב' של שנה ב' ,ובפרט,
בקבלת ציון עובר בכל קורסי הכלכלה של שנה ב'.

סטודנטים/יות היוצאים ללימודים בחו"ל במסגרת התוכנית יקבלו נ"ז עבור הקורסים שילמדו בחו"ל
ויסיימו אותם בהצלחה ,בכפוף לאישורם על ידי היועצת האקדמית של ביה"ס .אישור זה ינתן
לסטודנטים/יות שהתקבלו לתוכנית.
לאחר הקבלה לתכנית על ידי שני בתי הספר ,תדרשו למצוא קורסים באוניברסיטה בחו"ל אשר יחליפו את
הקורסים הנלמדים בשנה ג' ,סמסטר א' אצלנו כמפורט להלן:
 הקורס "סמינר מדיניות כלכלית" בהיקף של  3נ"ז  -להחליף בקורס כלכלי
 הקורס "אוריינות אקדמית" (קורס שרות ללא נ"ז) – לתלמידים שיוצאים לחילופים תפתח קבוצה
מיוחדת של הקורס בסמסטר ב'.
 על הסטודנטים היוצאים לחילופים למצוא בן זוג לקורס "כתיבת ניירות מדיניות" המתקיים
בסמסטר ב' ולדאוג להגיש בזמן את הצעת המחקר לקורס זה.
 סטודנטים בתוכניות הדו-חוגיות – בנוגע להשלמות קורסים בבית הספר למנהל
עסקים/קיימות/יזמות יש לפנות ליועצים האקדמיים של בתי הספר הרלוונטיים:
ד"ר ירון תימור בבית הספר למנהל עסקים
ד"ר שירי צמח-שמיר בבית הספר לקיימות

ד"ר גייל גלבוע בבית הספר ליזמות
 סטודנטים בתוכנית לחשבונאות – אנא ראו מסמך נפרד.
סטודנטים/יות יוכלו להירשם לקורסים באוניברסיטאות בחו"ל הפתוחים עבור מי שנמצא בחילופי
סטודנטים .בחלק מהאוניברסיטאות מוצעת רשימה מצומצמת יותר של קורסים מאשר זו הפתוחה לכלל
האוניברסיטה.

