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 ללמוד סמסטר באירופה –חילופי סטודנטים 
 2022קול קורא ספטמבר 

 המחלקה לכלכלה
 
 
 

 

 מה זה חילופי סטודנטים?
חו"ל באוניברסיטאות באילן יכולים לצאת לסמסטר -סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי באוניברסיטת בר

שותפות של האוניברסיטה, ללמוד קורסים או לחקור, ולקבל הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו"ל כחלק 
 מלימודי התואר.

 
  

 איך התהליך עובד?
, מתוכן סטודנטים עם מגוון רחב של אוניברסיטאות מובילות באירופהאילן הסכמים לחילופי -לאוניברסיטת בר

 ציאה ללימודים באחד מבתי הספר להלן:ית וממליצה על מאפשר המחלקה לכלכלה
 

University Country  Link to their program in  
Estimated Fund for 
tickets 

Estimated Fund per 
month 

Mendel University צ'כיהברנו , English courses in 
Economics (and 
related areas) 

360 EUR 700 EUR 

Lauder Business 
School 

 Details for international וינה, אוסטריה
students 

360 EUR 700 EUR 

Berlin School of 
Economics and Law 

 Courses in Economics 360 EUR 700 EUR ברלין, גרמניה
 

כל אחת מהאוניברסיטאות הנ"ל מציעות מגוון רחב של קורסי כלכלה באנגלית לתארים ראשון ושני, 
וחלק גדול מקורסי חובה של שנה ( אילן תאפשר להחליף כל קורס בחירה-והמחלקה לכלכלה בבר

(נדרש להגיש בקשה מפורטת  שלישית תואר ראשון) בקורסים מקבילים של האוניברסיטה המארחת
(שיוכל לסייע בשוק  המחלקה רואה ערך אקדמי רב למחלקה לאישור החלפות הקורסים לפני הנסיעה).

העשרת הרקע האקדמי, פיתוח קשרים בינלאומיים, : מהשתתפות בתוכניתהעבודה לאחר התואר) 
 .ושיפור רמת הדיבור באנגלית

 
מקבלים מימון חלקי עד מלא  בתי הספר האלה ן במסגרתהמשמעות היא שסטודנטים היוצאים לחילופי

(יש פטור   לפי המפורט בטבלה, וכל שאר ההוצאות במידה וקיימות יחולו על הסטודנט האיחוד האירופאימ
 .אילן)-באוניברסיטה המארחת. יש לשלם שכר לימוד כרגיל בברמשכר לימוד 

יתרון נוסף, בכך שהוא כולל התאמה מיוחדת לצרכי , יש Lauder Business Schoolברשימה, שני למוסד ה
 )./environs-https://lbs.ac.at/jewish(  סטודנטים יהודיים דתיים בחו"ל

 הביקור נמשך סמסטר אחד (א' או ב'). במקרים חריגים, אפשר להגיש בקשה לביקור של שנה. ,לרוב
אילן והמשוב שלהם היה מאוד חיובי (ניתן דרך ביה"ס -דנטים מברוהמוסדות נסעו בשנים האחרונות סט 3 -ל

 אילן שביקרו במוסד בו אתם מתעניינים).-דנטים מברועם סט שוחחהבינלאומי לבקש ל
 
 
 
 

 מי רשאי/ת להגיש מועמדות?

https://www.google.co.il/maps/place/Brno,+Czechia/@49.201985,16.4375351,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4712943ac03f5111:0x400af0f6614b1b0!8m2!3d49.1950602!4d16.6068371?hl=en
https://www.pef.mendelu.cz/en/exchange-students/course-catalogue?fakulta=2&poc_obdobi=650&typ_studia=41&program=1206&forma=1&stud_plan=10210&lang=en#winter
https://www.pef.mendelu.cz/en/exchange-students/course-catalogue?fakulta=2&poc_obdobi=650&typ_studia=41&program=1206&forma=1&stud_plan=10210&lang=en#winter
https://www.pef.mendelu.cz/en/exchange-students/course-catalogue?fakulta=2&poc_obdobi=650&typ_studia=41&program=1206&forma=1&stud_plan=10210&lang=en#winter
https://www.google.com/maps/place/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C+%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%93%D7%A8%E2%80%AD/@48.2424379,16.3522617,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5c066396c92d2b5a!8m2!3d48.2426522!4d16.3527884
https://www.google.com/maps/place/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C+%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%93%D7%A8%E2%80%AD/@48.2424379,16.3522617,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5c066396c92d2b5a!8m2!3d48.2426522!4d16.3527884
https://lbs.ac.at/international/erasmus-incoming/incoming-studies/
https://lbs.ac.at/international/erasmus-incoming/incoming-studies/
https://www.google.co.il/maps/place/Berlin+School+of+Economics+and+Law+Sch%C3%B6neberg+Campus/@52.475849,13.3261819,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47a8512bd6d71059:0x9bc51741fbf0c934!8m2!3d52.4848791!4d13.3367862?hl=en
https://www.hwr-berlin.de/en/hwr-berlin/departments-and-central-institutes/department-1-business-and-economics/studying-at-the-department/degree-programmes/detail/5-economics-vwl/
https://lbs.ac.at/jewish-environs/
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 .באוניברסיטת בר אילן מיםמן המניין הרשו יםסטודנט ●
 בזמן הביקור.השלישית  הבשנ שיהיו ראשון לתואר  יםסטודנט ●
 (לאחר שהשלימו את קורסי החובה של שנה ראשונה). סטודנטים לתואר שני בשנה שנייה ●
 סטודנטים לתואר שלישי בשלבים שונים. ●
 ומעלה במחלקה (לא כולל ציונים בקורסי יהדות או קורסים כלליים) 90 בעלי ממוצע ציונים ●
ומעלה (ראה הסבר בקישור המצורף:  B2פטור מאנגלית או אישור רמת אנגלית ברמה  יבעל ●

 )אנגלית רמת

 ללא רישום בוועדת משמעת. ●

 סטודנטים שאין להם קורסים נגררים משנים קודמות. ●

סטודנטים בתכנית כלכלה חשבונאות צריכים לקחת בחשבון שבסמסטר של הנסיעה לא יוכלו  ●
 את הזכאות לתואר. בשנה עכב להם צפויה לללמוד קורסי חשבונאות. לאור זאת, הנסיעה 

 
 שלבים ולוח זמנים:

 א': שלב
טופס והגשת מועמדות בבית הספר הבינלאומי ה בתנאים הראשוניים להגשת מועמדות עמיד ●

 הגשת מועמדות
 קבלת אישור בכתב מהמחלקה.  ●
 30.01.2022יש לעמוד בשלבים אלה עד לתאריך  ●

 
 ':ב שלב

 בחירת שני מוסדות מהרשימה (עדיפות ראשונה ושנייה) ●
 בחירת קורסים באוניברסיטה המארחת ●
 מרץעד סוף  -אישור ראש מחלקה/נאמן בינ"ל לתכנית הלימודים המבוקשת ●

 
 שלב ג:
 ת לאוניברסיטה המארחת על ידי בית הספר הבינלאומי והגשת מועמד •

 
 מה צריך לשקול לפני החלטתך להגיש מועמדות?

 
 נא בחנו היטב את מערכת השיקולים וההשלכות של לימודים בחו"ל:

 עלויות ●
 (בעיקר לתלמידי חשבונאות) **הארכה אפשרית של תקופת הלימודים בסמסטר או שנה ●
 עבודה, מגורים, משפחה, זוגיות וכדומה.איך זה ישפיע עליי מבחינת  ●
 השתתפות בתכניות אחרות בחוג/פקולטה. ●
 האם אני מוכן לשהייה ממושכת בארץ זרה? ●

  
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FE4jYYdbZ0usGY_qqLqPEmoExCNFrgZLl8siXB4x07NUQlZCUlBNSENESEhFT1o2MkhBSUhEQjRGWi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FE4jYYdbZ0usGY_qqLqPEmoExCNFrgZLl8siXB4x07NUQlZCUlBNSENESEhFT1o2MkhBSUhEQjRGWi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FE4jYYdbZ0usGY_qqLqPEmoExCNFrgZLl8siXB4x07NUQlZCUlBNSENESEhFT1o2MkhBSUhEQjRGWi4u
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 כמה זה יעלה לי?
 

יורו משתנה  900ל 700הינה תכנית של האיחוד האירופי המעניקה דמי מחיה חודשיים (בין  תכנית ארסמוס
העלות של יציאה לחילופי סטודנטים משתנה מסטודנט ממדינה למדינה) וכן השתתפות בכרטיס הטיסה. 

לסטודנט, ומושפעת מגורמים שונים כגון המדינה המארחת, תקופת השהיה, רמת המחייה ומספר גורמים 
 תקציב לדוגמא מופיע לעיל.-  וספיםנ

דרכון אשרות צרכי לימוד, שצריך לשקול: כרטיסי טיסה, לינה, מזון, ביטוח רפואי,  נוספותיש הוצאות  ●
 והוצאות אישיות.

לקורסים המתקיים באוניברסיטת בר אילן, בתקופה  מה/אינו רשום ית/יש לוודא כי הסטודנט ●
 שבה יתקיימו החילופין.

לא יחוייב  –מוד משולם לבר אילן במלואו. באוניברסיטאות הסדר בחו"ל שכ"ל: שכר הלי ●
 ללא קשר בבר אילן, , יחויב הסטודנט בהמשך תשלומי שכ"להסטודנט בשכ"ל נוסף. עם שובו

 .שיקבל כנגד הקורסים שלמד בחו"להאקדמיים היקף הפטורים ל
 יםלחילופין, חייב יםוצאהי יםסטודנטהבלבד, וכל  ית/העלויות הנלוות הן באחריות הסטודנט ●

 את המשאבים הרלבנטיים. הםלוודא כי יש ל
 

 איך זה ישפיע על הלימודים שלי?
 

כי קיימים לא מעט הבדלים  לבחון היטב את הלוח האקדמי של המוסד בו אתה מעוניין ללמודחשוב  ●
 אילן לבין מוסדות בחו"ל.-בין אוניברסיטת בר

קורסים התואמים את תכני חוגי הלימודים שלך או דרישות במסגרת הלימודים בחו"ל, ניתן ללמוד  ●
 החוג. במידה ותרצה/י ללמוד בחו"ל קורס שהוא חובה בתכנית לימודיך חשוב לוודא כי:

 א. קיימת חפיפה מרבית בתכני הקורס באוניברסיטה המארחת לתכני הקורס באוניברסיטה 
 ב. כי לא למדת קורס דומה לו באוניברסיטה.

אשר בכוונתך ללמוד בחו"ל צריכים להיות מאושרים ע"י ראש המחלקה שלך לפני כל הקורסים  ●
 יציאתך לחו"ל על מנת להבטיח הכרה אקדמית בקורסים.

אילן  לא יזוכו בציון -כעקרון, קורסים שנלמדו בחו"ל במסגרת הסכמי חילופין שיוכרו באוניברסיטת בר ●
 מספרי אלא בנקודות זכות בלבד.

מראש מהם החובות המתקדמים לתואר, כמו עבודות סמינריוניות ועבודת גמר חשוב לברר בפקולטה  ●
 שחייבים להילמד במסגרת הלימודים באוניברסיטה, ולא בחו"ל.

יש לקחת בחשבון את האפשרות שהדבר יגרום להארכת משך הלימודים לתואר כולל המשתמע מכך  ●
 לגבי תשלום שכר לימוד.

  אילן קורס שנתי.-מסטר אחד לא תוכל ללמוד באוניברסיטת ברבמידה ואתה יוצא ללימודים בחו"ל לס ●
 

 איפה אני יכול לקבל מידע נוסף?
 

  yuval.heller@biu.ac.il     פרופ' יובל הלרבמחלקה : נאמן בינלאומיות  •
 .)lOrit.Nissim@biu.ac.i -ניסים לפנות לגב' אורית נא (לשאלות מנהלתיות הקשורות לנסיעה 

 students.exchange@biu.ac.il בית הספר הבינלאומי במייל  ●
 אילן-בר סטודנטים חילופיבאתר של בית הספר הבינלאומי:  ●
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mailto:Orit.Nissim@biu.ac.il
mailto:Orit.Nissim@biu.ac.il
mailto:students.exchange@biu.ac.il
mailto:students.exchange@biu.ac.il
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/
https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/

