
   

 

 
 - ב"פלשנת תשJindal Global University (JGU), India עם חילופי סטודנטים  תכנית

 בלבד לתואר בוגר פקולטה למדעי הרוחה לתלמידי 2022/2021
 

 

 :מידע כללי

 הבא למידע במיוחד לב לשים חשוב: 

o חילופים לתלמידי פתוחים שאינם קורסים/התחומים ומהם סטודנטים לחילופי הפתוחים הקורסים/התחומים מהם; 

o השפה דרישות מהן (מבחן TOEFL, IELTS אחר או;) 

o לחילופים ויציאה מחיה עלויות; 

o האקדמי השנה לוח. 

 

 הגשת מועמדות לתוכנית חילופי הסטודנטים:

 .לפקולטה למדעי הרוח לפי הפרטים המופיעים מטה יגישו מועמדות תכנית לעילסטודנטים המעוניינים לצאת ל

להמשך הליך   Jindal Global University (JGU)-להחילופים תועבר  לתוכניתויבחרו פקולטטי -ברו את השיפוט הפניםמועמדותם של סטודנטים שיע

 אישור הקבלה הסופי יינתן על ידי המוסד המארח.הקבלה. 

 

 

 2020 נובמבר



   

 ת מועמדותהגש תנאי א.

 .ב"פבשנת הלימודים תש נ"זים 10מינימום לו  ותרוושי בתנאי –( לצורך השלמת תואר בוגר) שנה ג'או  דנט לתואר בוגר שנה ב'סטו -

 ומעלה. 80 – ממוצע ציונים כללי -

 

 פקולטטי-אקדמיות למועמדים שעברו את שלב השיפוט הפנים רישותד ב.

לענייני הוראה/רכז  מהמזכירותל בחו" לקורסים אשר בכוונתם ללמודאקדמי  לקבל אישור יידרשו סטודנטיםסטודנטים שיתקבלו לתכנית לחילופי  -

 .לויקי סלנטבכל מקרה מומלץ לפנות  חילופים.יציאתם ל טרםם, בפקולטת האהבינלאומיות 

בגיליון ניתן  להכיר  בהם, במקסימום םזי"נ 20ועד  במינימוםנ"זים  10-קורסים השווים ל ואר בוגר נדרש ללמוד במוסד המארחסטודנט לתלידיעתכם,  -

 .דים מחו"להציונים כלימו

 כלימודים לתואר באוניברסיטה המארחת. לא ייחשבו םהלימודים בתקופת החילופי -

 

 מלגותעלויות ו ג.

 .בהתאם לכלליםרסיטה העברית ויחויב בשכר לימוד באוניב מראש יהיה רשוםסטודנט שהתקבל לתוכנית החילופים  -

 דולר. 1,000ויקבלו מלגת  שכר לימוד במוסד המארח ים מתשלוםפטורכל משתתפי תכנית החילופים  -

 

 הנחיות להגשת מועמדות ד.

 :הגשת המועמדות לפני -

    Jindal Global University (JGU)של אתר דפי המידע ובאת המידע המופיע ברב  יש לקרוא בעיון -

 ללימודים בחו"ל. של יציאה)לימודים/ משפחה/ תעסוקה/ עלויות/ בריאות וכו'(  את כל השיקוליםיש לבחון היטב  -

https://ksafim.huji.ac.il/book/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://ksafim.huji.ac.il/book/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D


   

 

  הגשת מועמדות:

 

כתובת אימייל   - מסלול לימודים ושנה לתואר, פרטי קשרמס' ת. זהות, מס' דרכון, תאריך לידה, , )בעברית ובאנגלית( אישיים: שם מלאעם פרטים למלא טופס בקשה יש 

 )קובץ וורד( ומספר טלפון

 :את המסמכים הבאיםטופס הבקשה לצרף ליש  -

o  באנגליתקורות חיים(). 

o באוניברסיטה, בכל התארים(,  מכל שנות הלימודכללי  עם ממוצע, )מהמידע האישי באינטרנט עבריתב בעברית ובאנגלית: גיליונות ציונים

 (.ממזכירות הפקולטה ולא חתום גיליון ציונים רשמי) אנגליתבו

o  הסיבות לבחירת את במכתב יש לתאר : ()באנגליתמכתב מוטיבציהJindal Global University (JGU) ,  תוך התייחסות לקשר בין תכניות

 '.'וכו שפה/ רב תרבותיות , ללימודילקורסים שציינת בטופס הבקשה, ו/או העתידיים הלימודים המוצעות לבין לימודיך האקדמיים הנוכחיים

o מופנה לה ,ממרצה באוניברסיטה (באנגלית)אחד  מכתב המלצה- "Concern To Whom It May" . 

 אופן ההגשה:

 hum_international@savion.huji.ac.il, לכתובת: אחד PDFבדוא"ל, כקובץ  למשרד הבינלאומי של הפקולטה למדעי הרוח את הבקשות יש להגיש 

 10.12.2020-לא יאוחר מהתאריך הו"  Jindal Global University (JGU) לתכניות חילופי סטודנטיםבכותרת המייל נא לכתוב: "הגשת מועמדות 

 

 ביטול. ה

 יום מיום קבלת הודעת השיבוץ ללא חיוב כספי. 14את יציאתם לחילופי סטודנטים רשאים לבטל את השתתפותם עד  סטודנטים שאישרו

 ₪. 500יום יגרור חיוב בדמי טיפול וניהול על סך  14ביטול לאחר 

 מידע נוסףו. 

 exchange-https://hum.huji.ac.il/students/office/studentsהפקולטה למדעי הרוח:  באתר

https://hum.huji.ac.il/students/office/students-exchange


   

 :ניתן לפנות לבשאלות נוספות 

 5880297-02, טלפון: nternational@savion.huji.ac.ilhum_i רכזת תכניות בינלאומיות, –ויקי סלנט 

 

 2020.12.10, ראשוןמועד אחרון להגשת הבקשות: יום 

 (לוועדת שיפוטתובאנה  במלואן לא תוגשנהבקשות שלא  לתשומת ליבכם:)

 

mailto:hum_international@savion.huji.ac.il

