לימודי המשך בווטרינריה לבוגרי החוג למדעי החי
לכבוד הסטודנטים הלומדים ואלו המעוניינים להתקבל ללימודים בחוג למדעי החי
במכללה האקדמית תל-חי
אנו שמחים להודיעכם כי האוניברסיטה לרפואה וטרינרית ורוקחות בקושיצ'ה סלובקיה ( University of Veterinary
( )Medicine and Pharmacy in Kosiceלהלן" :קושיצ'ה").הכירה בתואר ראשון במדעי החי ( )B.Sc.במכללה האקדמית תל
חי (להלן" :תואר במדעי החי" ו"-תל חי") לצורך הגשת מועמדות לתכנית לימודים  4שנתית לווטרינריה בקושיצ'ה (להלן:
"לימודי וטרינריה").
כל סטודנט שסיים תואר במדעי החי ועונה על דרישות האוניברסיטה לרפואה וטרינרית ורוקחות בקושיצ'ה סלובקיה
המפורטות מטה ,יוכל להגיש מועמדות לתכנית ללימודי וטרינריה.
להלן דרישות הקבלה של קושיצ'ה:
 .1סיום מלא של תואר במדעי החי (לפחות  140נ"ז) במכללה האקדמית תל-חי במהלך  6שנים הקודמות להגשת המועמדות
ללימודי וטרינריה בקושיצ'ה.
 .2אישור רשמי מטעם המכללה האקדמית תל-חי לזכאות לתואר ראשון במדעי החי.
 .3העתק מתעודת סיום תואר במדעי החי המאשרת סיום תואר בהיקף של לפחות  140נ"ז.1
הקבלה ללימודי וטרינריה הינה על בסיס מקום פנוי ובכפוף לבדיקה ואישור קושיצ'ה2.
אנו שמחים להודיעכם כי מדי שנה ישמרו  3מקומות למועמדים בוגרי התואר במדעי החי בתל חי אשר הישגיהם בולטים
במיוחד ,על פי שיקול דעתה המלא של קושיצ'ה ובתנאי שהמועמדים:
 .1עומדים בדרישות קושיצ'ה שלעיל.
.2

וכן הם בעלי ממוצע  85לפחות בסיום התואר במדעי החי.

.3

וקיבלו המלצה מראש החוג למדעי החי בתל-חי.

האחריות ליצירת הקשר עם קושיצ'ה ולהגשת המועמדות ללימודי וטרינריה לרבות השגת המסמכים ,אישורים ,הגשת
טפסים ,תשלומי שכ"ל ואגרות שונות ,הינה על המועמדים בלבד.

*ההכרה בתואר במדעי החי הינה במסגרת הסכם שיתוף פעולה בין תל חי לבין קושיצ'ה אשר שתיהן רשאיות לסיים בכל עת.
אין בסיום ההסכם כדי לפגוע בסטודנטים שכבר התקבלו ללימודי וטרינריה ו/או מי שעמד בדרישות קושיצ'ה בעת שההסכם
היה בתוקף ,כל עוד לא חלפו יותר משש שנים בין מועד סיום התואר במדעי החי ועד הגשת המועמדות ללימודי וטרינריה.
**המכללה האקד מית תל חי רשאית לערוך כל שינוי בתכנית הלימודים בתואר במדעי החי על פי שיקול דעתה ,אף אם הדבר
יוביל לאי הכרה בתואר על ידי האוניברסיטה בקושיצ'ה.
***תל חי אינה מחוייבת לטיב  /איכות  /תכני לימודי הוטרינריה בקושיצ'ה.
**** תל חי אינה אחראית להכרה בלימודי וטרינריה לצורך הסמכה ו/או רישיון כווטרינר בישראל ו/או בסלובקיה ועל
הסטודנט לערוך כל בדיקה בעניין מול הרשויות המוסמכות בישראל ו/או בסלובקיה ו/או בכל מקום אחר.

 1יוגש לקושיצ'ה לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השניה בלימודי וטרינריה.
 2קושיצ'ה אחראית לבחון את העמידה בתנאי הקבלה של כל מועמד באופן פרטני והליך הקבלה הינו בסמכותה ואחריותה בלבד.

