
 

 (2022פברואר ) יציאה לחילופי סטודנטים נוהל
 

 הקדמה 
לאקדמיה קשרים ענפים עם מוסדות מובילים ברחבי העולם, שאיתם היא חתומה על הסכמי שיתוף 

', וכן סטודנטים הלומדים לתואר שני, העומדים פעולה. סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בשנים ג' וד

 בתנאי הסף, יכולים להגיש את מועמדותם ליציאה לחילופי סטודנטים. 

 

 נוהל
 יציאה לחילופי סטודנטים תתאפשר במקרים הבאים:  .1

סטודנטים בתחום המוסיקה הלומדים לתואר ראשון בשנה ג' )סמסטרים א' או ב'(,  .א

 ובשנה ד' )סמסטר א' בלבד(. 

ם בתחום המוסיקה הלומדים לתואר שני בשנה א' )סמסטרים א' או ב'(, ובשנה סטודנטי .ב

 ב' )סמסטר א' בלבד(. 

 סטודנטים בתחום המחול הלומדים בשנה ג' )סמסטרים א' או ב'(.  .ג

 תנאי סף להגשת מועמדות:  .2

 על הסטודנט/ית לעמוד בכל חובותיו/יה האקדמיים, נכון למועד הגשת המועמדות.  .א

 בעת היציאה לחילופי סטודנטים. פטור מאנגלית  .ב

 ומעלה.  90ממוצע ציונים של  .ג

 היציאה לחילופי סטודנטים היא לסמסטר אחד בלבד במהלך התואר.  .3

 תהליך הגשת הבקשה:  .4

( מתוך 3-1סטודנטים יגישו מועמדותם ליציאה לחילופי סטודנטים בציון סדר עדיפות ) .א

רשימת המוסדות עמם יש לאקדמיה הסכמי שיתוף פעולה. את רשימת המוסדות ניתן 

 בעמוד קשרים בינלאומיים. למצוא באתר האקדמיה 

עמידתם לאחר שבדקו את סטודנטים יגישו את בקשתם בכתב לרכזת חילופי סטודנטים,  .ב

בתנאי הסף עם מנהלת המשרד לענייני סטודנטים. יש להגיש אישור בכתב על עמידה 

 בתנאי הסף.

רכזת חילופי סטודנטים תנחה את הסטודנטים בהכנת החומרים הנדרשים להגשת  .ג

 המועמדות, בהתאם לתנאי ההגשה המוגדרים בהסכמי שיתוף הפעולה עם המוסדות. 

 מועדי הגשת מועמדות:  .ד

יוכלו להגיש מועמדות ליציאה לחילופי סטודנטים פעמיים בשנה: לסמסטר  סטודנטים

אביב של אותה שנה ניתן להגיש במהלך חודש נובמבר. לסמסטר סתיו של השנה 

 שלאחר מכן ניתן להגיש במהלך חודש פברואר. 

, בשבוע השני של חודש דצמבר ובשבוע וועדת חילופי סטודנטים תתכנס פעמיים בשנה .ה

 דש מרץ שלאחר מכן. הוועדה אינה מחויבת לאשר מועמדות זו או אחרת. השני של חו

לאחר אישור הוועדה, יועברו פרטי הסטודנטים ותיק המועמדות אל אנשי הקשר במוסדות  .5

 המבוקשים. 

 המשרד לקשרים בינלאומיים יבצע את ההתכתבויות הנדרשות מול המוסדות. 

 וסדות בחו"ל בלבד. ההחלטה בדבר קבלת הסטודנט/ית נתונה בידי המ .6

הסטודנטים יהיו רשומים לאקדמיה כסטודנטים מן המניין  –בתקופת חילופי הסטודנטים  .7

 ויחויבו במלוא שכר הלימוד. 

עם תום תקופת חילופי הסטודנטים ישובו הסטודנטים לאקדמיה להשלמת חובותיהם לתואר,  .8

ובאחריותם להעביר אל מנהלת המשרד לענייני סטודנטים ולרכזת חילופי סטודנטים את 

 הציונים מהמוסד בחו"ל.  ןגיליו

 , ותלוי במוסד המבוקש. מספר המקומות מוגבל בכל סמסטר .9

 בהצלחה 


