
 

 

 

 )ד"פ(תש 4202-3220  סטודנטים לחילופי התכנית
 הראשון תוארל הלומדים 'ד-ו' ג שנים לתלמידי מיועדת התכנית

 

 ללימודים מועמדותם/ן את להגיש מצטיינים/ות ות/לסטודנטים קוראת למשפטים בפקולטה סטודנטים לחילופי התכנית

 '. ב בסמסטר – לאוסטרליה ולנוסעים/ות), ד"תשפ( הבאה הלימודים שנת של הראשון בסמסטר ל"בחו באוניברסיטאות

 הטובות האוניברסיטאות ואת מצוינים מוסדות כוללת, הזה המסמך בסוף' א בנספח המופיעה, האוניברסיטאות רשימת

 סטודנטים. ותוססות יפות בערים ממוקמות . רב האוניברסיטאותמשפטיות ותרבויות מדינות של רחב ממגוון בעולם
 עשירה לימודים חוץ מפעילות והן חזקה אינטלקטואלית מחוויה הן נהנו, הללו במקומות ששהו, שלנו ומרצים

 .שלהן האינטרנט באתרי לעיין ניתן, בהן המוצעים הקורסים ועל השונות הפקולטות על נוסף למידע.  ומעניינת

 הפקולטה מעוניינת לעודד סטודנטים מעוטי יכולת להגיש את מועמדותם לתכנית, בהתאם לפרטים המופיעים להלן.

 
 מועמדות הגשת

 ויצרפו ,בצהריים 12:00 בשעה ,2022 בנובמבר 11', ו יוםל עד טופס אונלייןימלאו  מועמדות להגיש ות/המעוניינים

 : לפנייתם

 )מהמידע האישי( ציונים גיליון •
 )TOEFL/IELTSציון מבחן אנגלית ( •
 באנגלית חיים קורות •
 דרכון צילום •
 תמונה •
 )מערכת חבר שהמועמד במידה( העת כתב מעורך אישור •
 הסטודנטים (אם רלוונטי, ראו פרטים להלן). אישור זכאות לקבלת סיוע כלכלי מדקאנט •
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  כלכלי סיוע

הפקולטה למשפטים עשויה להחליט על מתן תמיכה כספית לחלק או לכל הסטודנטים היוצאים במסגרת התכנית אולם 

   הצפויה.סיוע זה אינו מובטח.  באם יינתן סיוע כזה, הסטודנטים שייבחרו לתכנית, יקבלו על כך הודעה לקראת נסיעתם 

. בדיקת הזכאות לסטודנטים שיימצאו זכאים לכך על ידי הדיקאנטבדמות מלגה הפקולטה למשפטים תיתן סיוע כלכלי 

האוניברסיטאית היא תנאי לבחינה של זכאות כלכלית על פי תכנית חילופי הסטודנטים; לא נוכל לבחון את זכאותו של 

 מי שלא עבר את בדיקת הזכאות האוניברסיטאית.  

, וזאת בשל קשיים כלכליים, נדרשים, כתנאי ע"י הדיקאנט סטודנט/ית שרוצים ליהנות מסיוע כלכלי נוסף לסיוע הניתן

לפרטים על הליך  אנא שימו לב למועדי בדיקת הזכאות. מקדים, להגיש בקשה לסיוע כלכלי בדקאנט הסטודנטים. 

 .)aid-financial-and-dorms-https://deanstudents.tau.ac.il/scholarship. (פהבדיקת הזכאות לסיוע כלכלי ראו 

. פהראו  מדור לסיוע כלכלישלא עוברות דרך ה ותחיצוניעל מלגות  לפרטים

)https://deanstudents.tau.ac.il/scholarship_how_to(  

לאוניברסיטאות על מנת להתקבל  ארסמוס+הגיש מועמדות לתכנית עם קשיים כלכליים ל ות/סטודנטיםמומלץ לבנוסף, 

 .הטיסה במימון ועזרה קיום חודשית שניתנת בהן מלגת

 
 הלימודים מועדי

 באתרי נמצא מדויק לוח( דצמבר עד ונמשכים ספטמבר/וסטבאוג כלל בדרך מתחילים  ל"בחו  בפקולטות הלימודים

 .ינואר בחודש הסמסטר מתחיל באוסטרליה).  האינטרנט

 ולאלו' (א בסמסטר בפקולטה הנלמדים בקורסים להשתתף ות/רשאים יהיו לא בתכנית שישתתפו ות/תלמידים, משכך

בסמסטר החילופין שטרם החלו בעת , למעט קורסים מרוכזים שנתיים בקורסים או'), ב בסמסטר, לאוסטרליה הנוסעים

 . חזרתם לארץ

 התלמידים/ות יבצעו רישום לקורסים יחד עם שאר הסטודנטים במועדי הרישום. (בבידינג) 
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 לקבלה קריטריונים

  .)חובה TOEFL/IELTS(הגשת ציון מבחן  האנגלית בשפה מאוד טובה ושליטה )82(ממוצע  בלימודים הצלחה

 

 בלימודים והכרה ציונים

 רשימת לפי, זכות נקודות 12 עד של בהיקף משפטיים קורסים ל"בחו באוניברסיטה ללמוד יוכלו בתכנית תלמידים

 . סטודנטים במזכירות הקורסים מראש את לאשר יש. הרלבנטית בשנה זו אוניברסיטה בידיעון המופיעה הקורסים

 לתלמידים שנותרו השעות מסך יותר לעיתים, לימוד שעות מינימום מחייבות מהאוניברסיטאות שחלק בחשבון לקחת יש

 )למשל סמינר. (שונה ההוראה אופן אם גם, בחירה שעות חשבון על מוכרות ל"בחו שנלמדו השעות כל. התואר לסיום

יש להעביר למזכירות הפקולטה גיליון ציונים רשמי (חתום . ל"בחו מהפקולטה ציונים התלמידים יקבלו הסמסטר בסוף

 קורסי חשבון על בפטור ה/התלמיד את יזכו אלו ציונים, בישראל הפקולטה לאישור בכפוףדיגיטלית או עותק קשיח), ו

 כמקובל אותיות או מספרייםצריכים להיות  ציוניםה. סמסטר באותו שצבר הזכות נקודות למספר בהתאם, הבחירה

 .ס"ש 12 עד כ"בסה .נכשל/עובר ציוני יוכרו לא. ל"בחו בפקולטה

 
 ומימון עלות

 ממוצע ל"שכ – לידיעתכם( ל"בחו לאוניברסיטה נוסף לימוד שכר לשלם נדרשים לא בתכנית המשתתפים התלמידים

 חשבון על הם ל"בחו) דיור כולל( והמחייה הטיסה הוצאות אך), בשנה 40,000$-כ על עומד אלה באוניברסיטאות

 לעמוד הסטודנטים ועל', וכד בריאות ביטוח, אוריינטציה יום עבור שונים תשלומים הדורשות אוניברסיטאות יש. התלמיד

 . אלו בדרישות

 מידע. הטיסה במימון ועזרה חודשית מלגה  מעניקות, Erasmus  בתכנית שמשתתפות, באירופה אוניברסיטאות מספר

 )iTAU ) International TAU בורשימת האוניברסיטאות  נוסף

 
 בריאות ביטוח

 . לומדים הם בה האוניברסיטה דרך או עצמאי בריאות ביטוח להסדיר מחויבים הסטודנטים
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 )ויזה( אשרות

 ולא אחראית איננה הפקולטה. הרלוונטיות הקונסוליות מול האשרות נושאי את להסדיר ות/הסטודנטים באחריות

 . הוויזות זירוז/בהוצאת לעזור יכולה

 
 האנגלית בשפה בחינה

 מדרישות כחלק וזאת TOEFL  במבחן להיבחן המשתתפים הסטודנטים ידרשו הרלבנטיים המוסדות לתנאי בהתאם

 נוסף מידע . האנגלית בשפה שליטה בודק והוא וממוחשב בינלאומי הינו המבחן. השונות האוניברסיטאות של הקבלה

  .אתרב למצוא ניתן הבחינה על

  .לתכנית מועמדותההגשת  בעת TOEFLחובה להגיש ציון 

 
 חזרה לאחר דיווח

 על משוב לכתוב מחויב תלמיד כל, בנוסף  .מקורי ציונים גיליון למזכירות להעביר הסטודנטים באחריות, החזרה לאחר

 התומכים הדין עורכי למשרדי היתר בין מועבר החומר( החיים קורות את בהתאם ולעדכן ל"בחו הלימודית ההתנסות

 . סיום במפגש להשתתף וכן) בתכנית

 

 ,  בברכה

 מארי מדוילגב' לוסטיג ו דורין ר"ד

 הנהלת התכנית לחילופי סטודנטים
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  האוניברסיטאות רשימת': א נספח

 : ב"ארה

), יורק ניו, קה'אית( קורנל),  מסצוסטס( בוסטון), אילינוי( ווסטרן'נורת), קרוליינה צפון( דיוק אוניברסיטת
 פלורידה  ) קליפורניה, לס'אנג לוס(  UCLA), יורק ניו, מנהטן( ופורדהם קרדוזו), שרלוטסוויל( יניה'וירג

 ואוניברסיטת), לואיזיאנה, אורלינס ניו( טוליין), פרנסיסקו סן( הייסטינגס), טוסקלוסה( אלבמה), גיינסוויל(
 . )אינדיאנה, אוניברסיטת נוטרדאם ()טקסס( באוסטין טקסס

 

 : קנדה
 לימודים(  מונטריאול אוניברסיטת),  טורונטו( יורק אוניברסיטת, קווינס אוניברסיטאות,  טורונטו אוניברסיטת

 ). ונקובר( אוטווה ואוניברסיטת), מונטריאול(  גיל'ומק) בצרפתית

 

 :אירופה
 ,)גרמניה, פרנקפורט( Goetheאוניברסיטת  ,EBS  אוניברסיטת), גרמניה, המבורג( בוסריוס אוניברסיטת
 סורבון אוניברסיטת), צרפת, פריז( דאופין ופריז פו סיינס אוניברסיטת), נורווגיה, אוסלו( ברגן אוניברסיטת

 LUISSאוניברסיטת  , בוקוני אוניברסיטת), הולנד( ליידן אוניברסיטת), צרפת, פריז) (בצרפתית לימודים(
 הרפובליקה( ארלס'צ אוניברסיטת) שווייץ( ובאזל לוצרן אוניברסיטאות), פולין( ורשה אוניברסיטת), איטליה(

 ).ברוסית לימודים( מוסקבה לומונוסוב ואוניברסיטת) ספרד( קומיאס פונטיפיסיה ואוניברסיטת) כית'הצ

  
 : אוסטרליה

 .  סידני ואוניברסיטת) מלבורן( מונאש  אוניברסיטת

 

 : אסיה מזרח

), שנגחאי( טונג-ייה'וג פודאן אוניברסיטאות), STL( פקין אוניברסיטת), קוריאה( סיאול אוניברסיטת
 של למשפטים הספר בית), בייגין( אוניברסיטה ורנמין CUPLאוניברסיטת  Tsinghua, אוניברסיטת
 NALSARינדל, 'ג אוניברסיטת, קונג הונג אוניברסיטת), סינגפור( SMU), סין, שאנדונג( שאנדונג אוניברסיטת

 .  בבנגלור אוניברסיטה -הודו של הלאומי למשפטים הספר ובית
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