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 "פ)(תש 2020-1920התכנית לחילופי סטודנטים  

 תואר הראשוןהלומדים ל 1'ד-ב', ג' ו יםהתכנית מיועדת לתלמידי שנ

 

מצטיינים להגיש את מועמדותם  /ותקוראת לתלמידיםסטודנטים בפקולטה למשפטים חילופי ל התכנית

), ולנוסעים "פ(תש ימודים באוניברסיטאות בחו"ל בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הבאהלל

רשימת האוניברסיטאות כוללת מוסדות מצוינים ממגוון רחב של מדינות . בסמסטר ב' –לאוסטרליה 

 ותרבויות משפטיות. להלן רשימת האוניברסיטאות המשתתפות בתכנית:

 : ארה"ב

), , ניו יורק,  קורנל (אית'קה(מסצוסטס) בוסטון ),אילינוי( 'ווסטרןנורת), צפון קרוליינהאוניברסיטת דיוק (

 פלורידה  (לוס אנג'לס, קליפורניה)   UCLA ופורדהם (מנהטן, ניו יורק), קרדוזו), שרלוטסוויל( וירג'יניה

, ), לואיזיאנה(סן פרנסיסקו), טוליין (ניו אורלינס , הייסטינגס)טוסקלוסה( , אלבמה)גיינסוויל(

 . (טקסס) באוסטין טקסס אוניברסיטתו

 קנדה: 

 מונטריאול , אוניברסיטת יורק (טורונטו),  אוניברסיטת קווינסאוניברסיטאות  , טורונטואוניברסיטת 

ת קולומביה הבריטיהאוניברסיטה של ו אוטווהאוניברסיטת (מונטריאול),  מק'גיל (לימודים בצרפתית) ו

 ). ונקובר(

 אירופה:

, אוניברסיטת ברגן (אוסלו, נורווגיה), ), גרמניה(פרנקפורט EBS ,  ), גרמניהבוסריוס (המבורגאוניברסיטת 

אוניברסיטת סורבון (לימודים בצרפתית) (פריז, צרפת),  ),צרפת(פריז, דאופין  פריזו סיינס פו אוניברסיטת

), אוניברסיטאות פולין( ורשה), אוניברסיטת איטליה( בוקוני), אוניברסיטת הולנד( ליידןאוניברסיטת 

) ואוניברסיטת פונטיפיסיה קומיאס הרפובליקה הצ'כית( צ'ארלסאוניברסיטת  )שווייץ( באזללוצרן ו

 . (לימודים ברוסית) מוסקבה לומונוסוב אוניברסיטתו (ספרד)

 וסטרליה: א

  . סידניאוניברסיטת מונאש (מלבורן) ו אוניברסיטת 

                                                           

 תלמידי שנה ד' יוכלו לקחת חלק בתכנית בתנאים מסוימים.  1
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 : מזרח אסיה

, טונג (שנגחאי)-פודאן וג'ייהת אואוניברסיט ),STLאוניברסיטת פקין ( ),קוריאה(סיאול אוניברסיטת 

 שאנדונג אוניברסיטת של למשפטים הספר בית (בייגין), אוניברסיטת רנמיןו  Tsinghuaאוניברסיטת

בית הספר למשפטים הלאומי ואוניברסיטת ג'ינדל  ,אוניברסיטת הונג קונג ),סינגפור( SMU (שאנדונג, סין),

 .  בנגלורב אוניברסיטה -של הודו

ממוקמות בערים יפות ותוססות. , ורובן בעולםלמשפטים מהטובות פקולטות מדובר באוניברסיטאות וב 

פעילות חוץ והן מחזקה הן מחוויה אינטלקטואלית  תלמידים ומרצים שלנו, ששהו במקומות הללו, נהנו

אתרי ניתן לעיין ב ,בהןועל הקורסים המוצעים השונות  למידע נוסף על הפקולטות לימודים עשירה ומעניינת. 

 .ןשלה האינטרנט

 

 הגשת מועמדות

 ,2018 נובמברב 30', ויום ל עדיפנו אלינו המעוניינים להגיש מועמדותם לתכנית 

  :לפנייתם ויצרפו ,בצהריים 12:00 בשעה 

 מס' ת.ז., שנת לימודים וכתובת מייל שם פרטי ומשפחה באנגלית ובעברית, הכוללים קורות חיים •

 (פנימי) גיליון ציונים •

 דרכון צילום •
 האם לומדים במסלול המואץ כן/לא •
 אישור מעורך כתב העת (במידה שהמועמד חבר מערכת) •

 

 ן טרובוביץ.יבבני 028ליד חדר  ת מרתףבקומאת הבקשות יש להגיש לתא הדואר של חילופי סטודנטים 

 
 מועדי הלימודים

חודש עד כים ספטמבר ונמשים בדרך כלל במהלך החודשים אוגוסט/מתחיל בחו"ל   פקולטותהלימודים ב

 (לוח מדויק נמצא באתרי האינטרנט).  באוסטרליה מתחיל הסמסטר בחודש ינואר. דצמבר

בסמסטר א' בפקולטה יהיו רשאים להשתתף בקורסים הנלמדים  לאבתכנית שתתפו תלמידים שימשכך, 

הפקולטה תיתן להם עדיפות בהרשמה  או בקורסים שנתיים.(ולאלו הנוסעים לאוסטרליה, בסמסטר ב'), 

 לקורסים בסמסטר ב', ובשנה העוקבת (במידת האפשר).
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 לקבלה קריטריונים

 .בשפה האנגלית מאוד טובהשליטה ו צלחה בלימודיםה

 

 ציונים והכרה בלימודים

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

יש לאשר את הקורסים במזכירות בשנה הרלבנטית.  אוניברסיטה זורשימת הקורסים המופיעה בידיעון 

 (קורסי שפה לא נכללים בקורסים המוכרים) סטודנטים.

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

שעות בחירה, גם אם אופן על חשבון כל השעות שנלמדו בחו"ל מוכרות לסיום התואר.  יםשנותרו לתלמיד

 ההוראה שונה. (סמינר למשל)

ציונים שור הפקולטה בישראל, בכפוף לאי. בחו"לבסוף הסמסטר יקבלו התלמידים דף ציונים מהפקולטה 

באותו  צברבהתאם למספר נקודות הזכות ש קורסי הבחירה, יזכו את התלמיד בפטור על חשבון  אלו

ש"ס ציונים מספריים או אותיות כמקובל בפקולטה בחו"ל. לא יוכרו ציוני  12. בסה"כ עד סמסטר

מכסת הפטורים ולכתוב בתקנון ציונים בקורסים שאינם משפטיים יוכרו כפטור בכפוף לעובר/נכשל. 

  הפקולטה.

 

 עלות ומימון

שכ"ל  –(לידיעתכם לאוניברסיטה בחו"ל  נדרשים לשלם שכר לימוד נוסףהמשתתפים בתכנית לא התלמידים 

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

יש אוניברסיטאות הדורשות תשלומים שונים עבור יום אוריינטציה, ביטוח בריאות  .הם על חשבון התלמיד

, וכן  על צגלה-מרכז מטעםיחולקו לסטודנטים  תמלגות צנועו סטודנטים לעמוד בדרישות אלו.הוכד', ועל 

 משרדי עורכי הדין. 

חודשית ועזרה במימון , מעניקות  מלגה Erasmusתכנית  שמשתתפות במספר אוניברסיטאות באירופה, 

 .קשרי חוץ הטיסה. מידע נוסף באתר של
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 ביטוח בריאות

 או דרך האוניברסיטה בה הם לומדים.  להסדיר ביטוח בריאות עצמאי םמחויביסטודנטים ה

 

 אשרות (ויזה)

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

  .תיכולה לעזור בהוצאת/זירוז הוויזוולא 

 

 בחינה בשפה האנגלית

וזאת כחלק  TOEFL בחן במבחן יידרשו הסטודנטים המשתתפים לה הרלבנטיים בהתאם לתנאי המוסדות

בודק שליטה בשפה המבחן הינו בינלאומי וממוחשב והוא מדרישות הקבלה של האוניברסיטאות השונות. 

מומלץ להתארגן מראש על מנת  . www.toefl.org: ה ניתן למצוא באתרמידע נוסף על הבחינ האנגלית. 

 להיות מוכן לקחת את המבחן מיד לאחר הנומיניישון.

 

 דיווח לאחר חזרה

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

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

 במפגש סיום.  להשתתףהתומכים בתכנית) וכן 

 

 

 בברכה,  

 , מנהלת אקדמיתדר. דורין לוסטויג

http://www.toefl.org/
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