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פטור באנגלית
השגת פטור באנגלית מהווה תנאי לקבלת זכאותך לתואר ראשון.
כל סטודנט המתחיל ללמוד לתואר ראשון מחויב בלימודי אנגלית ועליו להגיע לרמת פטור עד תום
שנה שנייה ללימודיו .רמת הקורס באנגלית נקבעת בבחינת מיון באנגלית אשר מהווה אחד מהתנאים
להכנת המערכת .קיימות שלוש דרכים להשגת ציון זה:
 .1ציון בתת-המבחן הפסיכומטרי באנגלית.
 .2ציון בבחינת אמי"ר.
 .3ציון בבחינת אמיר"ם (מתקיים במכללה).
ציון המיון באנגלית קובע את הקורס הראשון .מקורס זה יש לעבור הלאה על סמך מבחני סיום או
השגת ציון אמי"ר ג בוה יותר .מדי פעם מתקיים במכללה מבחן אמי"ר ממוחשב (אמיר"ם).
המכללה מכירה ברוב קורסי אנגלית ממוסדות אקדמיים ואוניברסיטאיים בארץ.

פסיכומטרי ,מבחן אמי"ר

ציון כניסה
אמיר"ם
50-69

150-169

70-84
85-99
100-119
120-133
134-150

170-184
185-199
200-219
220-233
234-250

ש"ס = שעות הרצאה/תרגיל לשבוע במשך סמסטר.
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1

תקנון לקורסי אנגלית
א .נוכחות בקורס :ישנה חובת נוכחות של  80%החל מסוף תקופת השינוי .ניתן להעדר לכל
היותר משני שיעורים בכל קורס .היעדרות בשל מחלה (ללא אישור רופא) או כל סיבה אחרת
תיחשב כחיסור .סטודנט שייעדר מעל המותר יקבל מכתב התראה ואם לא יתייחס לכך,
יושעה מהקורס וכספו לא יוחזר.
ב .ציון עובר :ציון עובר בכל רמות הקורסים הוא ציון סופי  .60הציון הסופי ברמה מתקדמים ב'
ובקורסים מקוונים מורכב מ 60%-ציון כיתה ו 40%-ציון מבחן סופי .בקורסים טרום בסיסי
א' וב'  ,בסיסי  ,ומתקדמים א' ,הציון הסופי מורכב מ 60% -ציון כיתה 10% ,ציון נוכחות,
ו 30%ציון מבחן .סטודנט שמקבל פחות מ 50-במבחן הסופי ייכשל אוטומטית ,לא משנה מה
ציון הכיתה שלו .ציון הכיתה נקבע על ידי המרצה.
ג .מבחן דילוג :ברמת בסיסי ,סטודנט שקיבל במועד א' ציון מעל  90יוכל לגשת ל"מבחן דילוג"
ברמת מתקדמים א.
מבחן דילוג יתקיים במועד ב' של אותו קורס ,במידה והסטודנט קיבל  75ומעלה ,יוכל לדלג
לרמה מתקדמים ב' .סטודנט שנבצר ממנו להבחן במעד א' ,לא יוכל לגשת למבחן דילוג.
ד .שימוש במילונית :מותר לסטודנטים להשתמש במילון/מילונית במהלך השיעור ובמבחנים.
ניתן להשתמש בכל סוג של מילונית למעט מילונית סריקה .אסור להשתמש במילון שמחובר
לאינטרנט.
ה .הקלות/התאמות בבחינה :מאושרות על ידי משרד דיקנט הסטודנטים בלבד .בכל הקשור
לנושא לפנות למשרד דיקנט הסטודנטים.

טרום בסיסי א'
 4ש"ש  /ש' 104 /
א'  11120-00טרם נקבע א'  ,16:00-19:30ו' 08:00-11:30
א'  11120-01טרם נקבע א'  ,08:00-11:30ה 08:00-11:30
א'  11120-06טרם נקבע ג'  ,08:00-11:30ו 08:00-11:30
א'  11120-32טרם נקבע א'  ,16:00-19:30ה 08:00-11:30
א'  11120-33טרם נקבע ג'  ,16:00-19:30ה 08:00-11:30
א'  11120-34טרם נקבע א'  ,16:00-19:30ה 08:00-11:30

טרום בסיסי ב'
 3ש"ש  /ש' 78 /
א'  11121-00טרם נקבע א'  ,16:00-19:30ו' ( 08:00-11:30אחת לשבועיים)
א'  11121-01טרם נקבע ג'  ,08:00-11:30ו' -אחת לשבועיים -מתוקשב
א'  11121-03טרם נקבע ה'  ,08:00-11:30ו'  -אחת לשבועיים -מתוקשב
א'  11121-33טרם נקבע א'  ,16:00-19:30ה' ( 08:00-11:30אחת לשבועיים)
א'  11121-34טרם נקבע ג'  ,16:00-19:30ה' ( 08:00-11:30אחת לשבועיים)
א'  11121-35טרם נקבע ג'  ,16:00-19:30ה' ( 08:00-11:30אחת לשבועיים)

בסיסי

 3ש"ש  /ש' 78 /
א'  11122-00טרם נקבע א'  ,16:00-19:30ו' ( 08:00-11:30אחת לשבועיים)
א'  11122-01טרם נקבע א'  ,08:00-11:30ואחת לשבועיים -מתוקשב
א'  11122-02טרם נקבע – מתוקשב
א'  11122-091טרם נקבע א'  ,16:00-19:30ה' ( 08:00-11:30אחת לשבועיים)
א'  11122-092טרם נקבע ג'  ,16:00-19:30ו' ( 08:00-11:30אחת לשבועיים)
א'  11122-97טרם נקבע  -ג'  ,16:00-19:30ואחת לשבועיים -מתוקשב

מתקדמים א

 2ש"ש  /ש' 56 /
א'  11123-00טרם נקבע א' 08:00-11:30
א'  11123-01טרם נקבע א' 16:00-19:30
א'  11123-02טרם נקבע ג' 16:00-19:30
א'  11123-08טרם נקבע – מתוקשב
א'  11123-31טרם נקבע ה' 08:00-11:30
א'  11123-32טרם נקבע א' 16:00-19:30
א'  11123-35טרם נקבע ג' 08:00-11:30
א'  11123-36טרם נקבע  -מתוקשב

מתקדמים ב

 2ש"ש  /ש' 56 /
א'  11124-00טרם נקבע א' 16:00-19:30
א'  11124-01טרם נקבע א' 08:00-11:30
א'  11124-02טרם נקבע א' 16:00-19:30
א'  11124-06טרם נקבע ה' 08:00-11:30
א'  11124-09טרם נקבע -מתוקשב
א'  11124-14טרם נקבע  -מתוקשב
א'  11124-04טרם נקבע ג' 16:00-19:30

