שלבי הגשת מועמדות – חילופי סטודנטים
שלב 3

שלב 2

שלב 1
בדוק שאתה עומד
בתנאים ליציאה
לחילופים:

חילופים
ללא מלגה
(ברחבי
העולם)

*ממוצע  82ומעלה

חילופים ללא מלגה (ברחבי
העולם)
בדוק שהמוסד המארח מציע
קורסים באנגלית בתחום
לימודיך.
בדוק באתר המוסד
המארח מהו המועד
האחרון להגשת מועמדות.
פנה למשרדנו לווידוא שנותרו
הקצאות לשליחה למוסד
המארח.

שלב 3

*תואר ראשון :נסיעה
בשנה ב' סמסטר ב'
או שנה ג' סמסטר א'
*תואר שני :נסיעה
בשנה ב' סמסטר א'

הגש למשרדנו עד חודש לפני מועד
ההגשה של המוסד המארח:
*טופס מועמדים לחילופי סטודנטים
* אישור רישום לאוניברסיטה
*קורות חיים באנגלית
*גיליון ציונים באנגלית
*פירוט מניעים ללימודים בחו"ל (עד חצי
עמוד)
*טופס התחייבות הסטודנט ליציאה
לחילופים
*אישור הפקולטה ליציאה לחילופים
ולהכרה בקורסים (יש לבחור  4קורסים
לפחות).
בשלב זה ,כדאי להתחיל בירור לגבי
דרישות האנגלית של המוסד המארח.
במידה ותתקבל לחילופים ,יתכן שתצטרך
להיבחן על ידיעת אנגלית.

חילופים עם
מלגת
ארסמוס+
(מוסדות
באירופה
בלבד עמן
ל TAU-יש
הסכמי
ארסמוס)

שלב 2
בדוק אם התפרסם קול קורא
לסמסטר בו אתה מעוניין
לנסוע ואם ניתן עדיין להגיש
מועמדות (מתפרסם פעמיים
בשנה ,בקיץ ובאמצע השנה)
בדוק אם המוסד אליו אתה
מעוניין לנסוע מציע קורסים
באנגלית בתחום לימודיך

בכפוף למועד ההגשה המופיע בקול
הקורא ,הגש למשרדנו:
* טופס מועמדות לחילופי סטודנטים
* אישור רישום לאוניברסיטה
* קורות חיים באנגלית
* גיליון ציונים באנגלית
* טופס התחייבות הסטודנט ליציאה
לחילופים
* פירוט מניעים ללימודים בחו"ל (עד חצי
עמוד)
* יש לבחור  5-6קורסים ולקבל הכרה
עליהם
בשלב זה כדאי להתחיל בירור לגבי
דרישות האנגלית של המוסד המארח.
במידה ותתקבל לחילופים יתכן שתצטרך
להיבחן על ידיעת אנגלית.

שלב 5

שלב 4
השתתפות
בריאיון עם
ראש המשרד
לקשרי חוץ
אקדמיים

מועמד שעבר בהצלחה
ריאיון ,יוגש על ידי
המשרד למוסד
המארח .כעת יש
להמתין לקבלת מכתב
קבלה מהמוסד
המארח.
מעתה ואילך בירורים
לגבי הנסיעה ייעשו מול
המוסד המארח.
זה הזמן לבדוק מהן
דרישות האנגלית של
המוסד .מס' אפשרויות:
* דורשים IELTS /TOEFL
– מצריך היערכות
מראש ורישום מוקדם
לבחינה.
* דורשים אישור ידיעת
אנגלית של
אוניברסיטת תל אביב
– מצריך פניה ליחידה
להוראת שפות.
לא לחכות לרגע
האחרון עם הטיפול
באנגלית – לעיתים
התהליך לוקח זמן.

שלב 6
לאחר קבלת מכתב קבלה
מהמוסד המארח יש לדאוג ל:
*ביטוח רפואי לכל התקופה
כולל נסיעות (בחלק
מהמוסדות נדרשים לרכוש
ביטוח שלהם ,באחרים ניתן
לרכוש כל ביטוח)
*ויזת סטודנט – יש לפנות
לקונסוליה/שגרירות
הרלוונטית טרם הנסיעה
ולהסדיר את הנושא
* מגורים – לבדוק אם ניתן
להתגורר במעונות או לא
*יצירת קשר עם מדור שכר
לימוד לבירור שכר הלימוד
שתידרש לשלם על הקורסים
שיילקחו בחו"ל ואם יהיה צורך
לשלם דמי גרירה.

