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 רמות סיווג באנגלית

ישנן מחלקות שבהן קיימת  )לפחות  " בסיסי "היא  כתנאי להתחלת הלימודים באוניברסיטההרמה הנדרשת באנגלית 

רמת האנגלית נקבעת על סמך הפרק באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת מיון באנגלית   (.לרמה גבוהה יותר דרישה

 )אמי"ר/אמיר"ם(. 

  לא יוכלו להתחיל את לימודיהם באוניברסיטה גם אם הם עומדים  מועמדים שסווגו מתחת לרמה הנדרשת באנגלית,

   בדרישות הקבלה האחרות.

בחן בבחינת  יהנמוכה מבסיסי, חייבים לה  או מועמדים שסווגו לרמת אנגלית   מהבחינה הפסיכומטרית מועמדים הפטורים 

והקבלה  בכל שנה קיץיאוחר ממועד  ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, לא-הנערכת על (אמיר"ם /אמי"ר ) המיון באנגלית 

   באנגלית. הרמהלקביעת  נקבע מועד אחרבהן  מחלקות ש מלבד, תהיה על בסיס מקום פנוי

ציון באנגלית במבחן המיון   רמה באנגלית 
 הפסיכומטרי/אמי"ר 

 SAT  Criticalהציון המילולי ב  
Reading  בלבד 

  50 –  69 טרום בסיסי א' 

 449עד  70 –  84 טרום בסיסי ב' 

 450  – 499 85 –  99 בסיסי 

 500  – 599 100  – 119 מתקדמים א' 

 600  – 669 120  – 133 מתקדמים ב' 

 ומעלה 670 ומעלה 134 פטור 

 קורסים ברמה אקדמית 

 היקף הקורסים:  

 שעות שבועיות  6  – ת בסיסי רמ

 שעות שבועיות   4 – רמת מתקדמים א' ומתקדמים ב'

עת, ניתוח מבנה המאמר, הכרת השפה  -מאמרים אקדמיים הנלקחים בעיקר מכתבי  קריאתהינו על  הדגש בקורסים

 כולל קריאה אינטנסיבית ומקיפה והכנה לעבודה עצמית. האקדמית,

 ידי האוניברסיטה. -יקבע עלישכר הלימוד, כפי שעל בתשלום נוסף  כרוכהמתקדמים א'  ברמת בסיסי ו ת ההשתתפות ברמ

 הינו חלק משכר הלימוד האוניברסיטאי.  'ם ברמת מתקדמי ב האנגליתקורס 

ים לפי מחלקות. במקרה שיש קורס מיוחד למחלקה, הסטודנט נדרש ללמוד בקורס  יתהקורסים מחולקים לפי פקולטות ולע

 . על הסטודנט לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו לתואר הראשון  זה.

. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי דרישות לימודי האנגלית  לאלתריופסקו לימודיו לא יעמוד בדרישה זו ש סטודנט 

   כשפה זרה.

 נק"ז.   2 כלל בחישוב הציון הסופי המשוקלל לתואר בוגר. משקלו של הקורסימתקדמים ב' בלבד ית הציון באנגלית ברמ
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 הערות:

 רמת מתקדמים ב' פטור מלימודי אנגלית. אנגלית בלימודי רק סטודנט שסיים 

  האוניברסיטה הפתוחהאו , אריאל אביב, בר אילן, חיפה-העברית, הטכניון, תל – סטודנט העובר מאחת מהאוניברסיטאות

שמסווג לרמת  בתנאי שלמד בה, י אישור שיציג על לימודי אנגלית מהאוניברסיטה פ-לללמוד אנגלית ע  המשיך ליוכל  –

 לפחות.  "בסיסי"

י השלמת קורס שווה לרמת מתקדמים ב' של  יד-לסטודנט שסיים את לימודי האנגלית באחת האוניברסיטאות הנ"ל, ע

 להציג אישורים מתאימים.על הסטודנט  גוריון בנגב, יהיה פטור מלימודי אנגלית. -בן אוניברסיטת

 ניברסיטה אחרת. מבחן סיווג מאובפי ציון בבחינת בגרות או -ינתן פטור עלילא 

 


