
חילופי סטודנטים - עולם של הזדמנויות
!Ex-change your mind

אם תמיד חלמתם על לימודים בחו"ל ואתם רואים את עצמכם כסטודנטים בינלאומיים, אם אתם מעוניינים לחוות חוויות של פעם 
בחיים, להעשיר את עצמכם ולצמוח מבחינה אקדמית ואישית -  זו ההזדמנות שלכם!

בית הספר הבינלאומי מציע מגוון של תכניות חילופי סטודנטים עם מעל 50 מוסדות מובילים בכל העולם במסגרת הסכמים 
הדדיים לחילופי סטודנטים ובמסגרת תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי.

מה זה חילופי סטודנטים?
סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי באוניברסיטת בר-אילן יכולים לצאת לסמסטר או שנה בחו"ל באוניברסיטאות שותפות של 

האוניברסיטה, ללמוד קורסים או לחקור, ולקבל הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו"ל כחלק מלימודי התואר.

מה זה נותן לך?
פותח צוהר לדרכי לימוד ומחקר חדשות ומגוונות.       #

מרחיב אופקים - במישור האקדמי והאישי.  #
מאפשר היכרות עם סביבת לימודים שונה.  #

משפר מיומנות של השפה האנגלית ו/או שפות זרות  אחרות.  #

מעניק הזדמנות להכיר אנשים מתרבויות שונות.  #
מהווה הזדמנות ליצירת קשרים אקדמיים וחברתיים.  #

איך התהליך עובד?
לאוניברסיטת בר-אילן הסכמים לחילופי סטודנטים עם מגוון רחב של אוניברסיטאות מובילות באירופה, אמריקה, ומזרח אסיה. 

 KA1: International Credit" כמו כן, אוניברסיטת בר-אילן שותפה בתכנית עם מעל 50 מוסדות שונים באירופה בתת-תכנית
."Mobility

המשמעות היא שסטודנטים היוצאים לחילופין במסגרת זו מקבלים מימון חלקי עד מלא ע"י האיחוד האירופאי.

מי רשאי/ת להגיש מועמדות?
סטודנט מן המניין הרשום באוניברסיטת בר אילן  #

סטודנט לתואר ראשון החל משנתו השנייה של התואר  #

סטודנט לתואר שני בשנתו השנייה של התואר  #

סטודנטים לתואר שלישי בשלבים שונים.  #

בעלי ממוצע ציונים 80 ומעלה במחלקה )לא כולל ציונים בקורסי יהדות או קורסים כלליים(  #

בעל פטור מאנגלית או אישור רמת אנגלית ברמה B2 ומעלה.  #

איפה אני יכול לקבל מידע נוסף?
   exchange students - www.biuintenational.com :באתר של בית הספר הבינלאומי  #

 erasmus.bar-ilan@biu.ac.il ,במייל, בית הספר הבינלאומי  #

חשוב לתכנן את יציאתך לחילופין כבר משנה א' של לימודי התואר שלך. תכנון נכון של בחירת קורסים
לאורך התואר, בהתייעצות עם יועץ האקדמי, מאפשר סיום לימודיך בזמן ללא צורך בהארכה.

יש להיכנס לאתרי האוניברסיטאות המוצעות השונות וכניסה לדפי מידע ולבחון  בקפידה את תכניות
הלימודים המוצעות שם לתלמידי חילופין.

www.biuinternational.com :בית הספר הבינלאומי, אוניברסיטת בר-אילן

בית הספר הבינלאומי באוניברסיטת בר-אילן


