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המרכז לתהליך בולוניה

בנגב-אוניברסיטת בן גוריון



תהליך בולוניה

שמטרתו(האירופיהאיחודמדינותבהכרחלא)אירופהמדינותביןוולונטריהסכם

מרחב"יצירתכדיעדבאירופההגבוההההשכלהמערכתשלהרמוניזציה

.("EHEA)האירופיהגבוההההשכלה

מקצועיותוהכשרותתאריםביןלהשוותהיכולתעללהקלהינההתהליךמטרת

אקדמיסגלוחבריסטודנטיםשלניידותםאתולהגביר,שונותבמדינותשנרכשו

.האירופיתהכלכליתלמציאותהגבוההההשכלהעולםאתלהתאיםובכך

ולכלכלה,בינלאומיאקדמימשיכהכמוקדהבכורהאתלאירופהלהשיב

.ידעמבוססת
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מושגים מרכזיים–תהליך בולוניה 

 Cycles 3-2-3

 ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System

 Learning Outcomes – השפה החינוכית של בולוניה

 Life Long Learning

 Diploma Supplement

 EHEA
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הקשר הישראלי

זילנדניו,קנדה,אוסטרליהממנומושפעות,עולמיתהליךהואבולוניהתהליך,

.ב"ארהואפילומ"דראמדינות,סין,ן"אסיאמדינות

(מתנגדיםהרבהויש)ההרמוניזציהלתהליךלהתנגדואפשראיתולהסכיםאפשר,

.מתרחששהואכךעלחולקאיןאך

הטובאתלקחתיכולההיאכןועל,בולוניהאמנתעלחתומהלאישראלמדינת

.מהתהליךוהכדאי
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?מדוע לקדם את תהליך בולוניה בישראל

Internationalization

אטרקטיבייםלהיותלהמשיך-מאחורלהישארלא!

תעודות,משותפיםתארים,באנגליתלימודיםתכניות)

הדירוגשיפור,סטודנטיםניידות,ומעודכנותתקפות

(האקדמי

דלתותבפניהםלסגורלא–שלנוהסטודנטיםעבור

.הדרושיםבמסמכיםאותםולציידעתידיות
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ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System



ECTS

ECTSעלהמבוססת,נקודותשללצבירהלומדממוקדתשיטההיא

,התכנוןתהליךאתלהקלמטרתה.הלמידהותוצריתהליכישקיפות

ומבוססת,הלימודויחידותההכשרותשלוהאימותההכרה,ההערכה

אתלהשיגבכדימהסטודנטהנדרש(Work-load)הלמידהעומסעל

.המבוקשותהמטרות
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ECTSחישוב נקודות 

העבודהעומסעלומבוסס,הלומדשלמבטומנקודתמחושבECTSבהניקוד

.הסטודנטעלמוטלאשר(המוערך)

אתבהצלחהלהשליםהממוצעלסטודנטהדרושהזמןמשך–עבודהעומס

,למבחניםלמידה,לשיעוריםהגעהזהבכלל)ממנוהמצופותהלימודיותהפעילויות

(וכדומהעבודותכתיבת,ביתקריאת

60ECTSמהוות שנה אקדמית מלאה
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?ECTSאיך מחשבים 
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נוסחת החישוב

סך השעות אותן הסטודנט משקיע בקורס

(שעות אקדמיות)30עד 25 ECTS=
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3:2יחס עקרוני בחישוב פשוט 

ECTSז"נק

2030בסמסטר

4060בשנה

120בתואר ראשון

4בתואר של 160)

(שנים

180

4בתואר של 240)

(שנים

4060-120לרוב בתואר שני

11



2:3משמעות ההמרה 

1.5ECTS= ז"נק1

1ECTS =25 45= שעה אקדמית )שעות עבודה של הסטודנט

(דקות

(ככלל)שעות לימוד פרונטליות 13= ז"נק1

1.5ECTS =38 ז"נק1( = שעות עבודה25+13)שעות
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דוגמא

קלייב ליפקין' של פרופ" מחקר עצמאי"קורס 

(:ישראלי)ז"נק2

28= שבועות X14שעתיים פרונטליות בכיתה 

14= שבועות X14שעת קריאת בית 

15= שעות הכנת פרזנטציה 15

25= שעות על הכנת הצעת מחקר לעבודת גמר 25

40= שעות עבודה על עבודת גמר 40

122: כ שעות לסמסטר"סה

4.88ECTS= ( קבוע)25ל לחלק 
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:ז"לנקECTSהאפשרויות השונות להמרת 

 לא מומלץ–2:3על פי היחס

אם לאחר , על פי המרה רוחבית של כל תכנית הלימודים
.מומלץ–תקופת פיילוט ואם כהערכה של סגל ההוראה 

פי החלופה המקבילה המוצעת על : לצרכי חילופי סטודנטים
(.דומה/זההקורס )מבחינת תכנים במוסד 

 לסטודנטים ישראלים הנמצאים )על פי שעות פרונטליות
(.ל"בחובתכניות חילופים 
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ECTSיתרונות ה 

פיקוח אקדמי

מסייע לעצב את תכנית הלימודים לצורך בקרת איכות.

שוניםבקורסיםהעבודהעומסשלהשוואה.

עבודהעומסדורשיםזההז"נקבעליקורסיםבהםלמקריםאינדיקציה

.מהסטודנטיםשונה

שקיפות תהליך הלמידה.
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ECTSיתרונות ה 

ניידותהגברת

הECTSאירופהבכלהגבוההההשכלהמערכתלשקיפותמביא.

קודמיםבלימודיםההכרהעלמקל.

באירופהתעסוקהלמצואהסטודנטשליכולתואתמגביר.

סטודנטיםחילופיעלמקל.

אחידהשפה–זריםלמוסדותאירופייםסטודנטיםמושך.
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הכרה בינלאומית= סטנדרטים אירופיים 

מקל על ההכרה בלימודים קודמים כיוון שהשימוש   ECTSשימוש ב

במפתח אחיד למדידת הישגים אקדמיים מונע חילוקי דעות לגבי טיב 

הלימודים והיקפם

אלא רק , אין צורך לחקור את ההיסטוריה האקדמית של הסטודנט הזר

לאמוד את יכולותיו

17



מקורות

18

 The European Recognition Manual for Higher  Education Institutions 
2014. http://www.eurorecognition.eu/

 Zahavi Hila (2019), 'The Bologna Process in Israel as a reflection of 
EU-Israel relations', European Journal of Higher Education.

 Zahavi Hila and Friedman Yoav (2019), 'Bologna Process- a New 
International Higher Education Regime', European Journal of Higher 
Education.

 Moscovitz Hannah and Zahavi Hila (eds.), 2020, The Bologna 
Process and its Global Strategy: Motivations and External 
Responses, Routledge 

 Kennedy, D. (2007) Writing and Using Learning Outcomes – a 
Practical Guide, UCC.

https://cora.ucc.ie/bitstream/handle/10468/1613/A%20Learning%20Out
comes%20Book%20D%20Kennedy.pdf?sequence=1

http://www.eurorecognition.eu/
https://cora.ucc.ie/bitstream/handle/10468/1613/A Learning Outcomes Book D Kennedy.pdf?sequence=1


,קורינתיאםטמפוספרוייקטתוצריעלמתבססיםזובמצגתהתכנים
הילהר"ד,פרידמןיואבר"ד,מוסקוביץהאנהר"דשלעבודתםועל

.בולוניהלתהליךהמרכזבמסגרת,אמירמשהומר,זהבי

:קשרליצורמוזמנים

https://www.europebgu.com/bologna-training-center-1

hilape@bgu.ac.il:זהביהילהר"ד

:בנושאוסרטוניםהרצאותעוד

https://www.youtube.com/user/bgubtc
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