נוהל חילופי סטודנטים יוצאים ,ינואר 2019
 .1לאקדמיה קשרים ענפים עם מוסדות מובילים ברחבי העולם ,שאיתם היא חתומה על הסכמי
שיתוף פעולה הדדיים .סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בשנים ג' ,ד' וכן תלמידי תואר שני
– העומדים בתנאי הסף ,יכולים להגיש את מועמדותם לחילופי סטודנטים.
 .2סטודנט בחילופי סטודנטים מייצג את האקדמיה במוסדות בחו"ל ועליו להיות מצטיין הן
במקצוע הראשי והן במכלול הלימודים האקדמיים.
 .3יציאה לחילופי סטודנטים תתאפשר בסמסטר א' בשנה ד' ללימודים לתואר ראשון או באחד
משלושת הסמסטרים הראשונים של לימודי התואר השני .בתחום המחול תתאפשר יציאה
לחילופי סטודנטים בשנים ב' או ג' ללימודים לתואר ראשון ,בהתאם להסכמי שיתוף הפעולה
הבינלאומיים.
 .4תנאי הסף:
א .על הסטודנט לעמוד בכל חובותיו האקדמיים ,נכון למועד הגשת המועמדות.
ב .ציון  90לפחות במקצוע הראשי וממוצע של  85לפחות בשאר המקצועות.
 .5תהליך הגשת הבקשה:
א .הסטודנט יגיש בקשה למועמדות לחילופי סטודנטים ,בציון סדר עדיפות ( )1-3מתוך
רשימת המוסדות עמם יש לאקדמיה הסכמי שיתוף פעולה (נספח א')
ב .הסטודנט יגיש את בקשתו בכתב לראש המחלקה ,אשר יוודא עם המזכיר האקדמי את
העמידה בתנאי הסף .ראש המחלקה ייתן את חוות דעתו המנומקת – אותה יגיש בכתב
לדיקן הפקולטה.
ג .ראש המחלקה ו/או המורה היחידני ינחו את הסטודנט בהכנת החומרים הנדרשים,
בהתאם לתנאי ההגשה המוגדרים בהסכמי שיתוף הפעולה עם המוסדות.
ד .מועדי הגשת החומרים הדרושים:
פנייה ראשונית – עד ה 1 -בדצמבר ליציאה בסמסטר א' בשנה שלאחר מכן
עד ה 2 -באפריל ליציאה בסמסטר ב' בשנה שלאחר מכן
אישור הדיקן לחומרים – עד ה 31 -בינואר ליציאה בסמסטר א' בשנה שלאחר מכן
עד ה 1 -ביוני ליציאה בסמסטר ב' בשנה שלאחר מכן
ה .וועדת חילופי הסטודנטים שתכלול את סגן הנשיא לעניינים אקדמיים ,הדיקן הרלוונטי,
דיקן נוסף לפחות והמזכיר האקדמי – תתכנס פעמיים בשנה :בשבוע הראשון של סמסטר
ב' ובשבוע האחרון של שנת-הלימודים .הוועדה אינה מחוייבת לאשר בקשה זו או אחרת.
 .6לאחר אישור הוועדה ,יועברו פרטי הסטודנט וחומרי ההגשה אל איש הקשר מטעם האקדמיה
– אשר יעמוד בקשר עם המוסדות המועדפים על הסטודנט ויבצע את ההתכתבויות הנדרשות
מול המוסדות ,לרבות דרישות הקבלה והעמידה בהם ,שליחת לינק ליו-טיוב ,DVD ,קורות
חיים ,מכתב מוטיבציה וכו'.
 .7לאחר אישור הוועדה לחילופי סטודנטים  -ההחלטה בדבר קבלת המועמד נתונה בידי
המוסד בחו"ל.
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 .8בתקופת חילופי הסטודנטים – הסטודנט יהיה רשום לאקדמיה ויחויב במלוא שכר-הלימוד.
 . 9עם תום תקופת חילופי הסטודנטים ישוב הסטודנט לאקדמיה להשלמת חובותיו לתואר
ובאחריותו להעביר אל המזכיר האקדמי את גיליון הציונים מהמוסד בחו"ל.
 .10מספר המקומות מוגבל בכל סמסטר.
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