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לימודי אנגלית
לימודי אנגלית במכללה מתקיימים במסלול מרוכז ונפרד מתוכנית הלימודים המחלקתית.
כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית כדי להיות זכאי לתואר.
סטודנט ישובץ לקורסי אנגלית עפ"י הישגיו בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/אמיר"ם של
המרכז הארצי לבחינות והערכה* ,כפי שמקובל במוסדות אקדמיים בארץ.
הבחינה באנגלית  -מיון לרמות (אמי"ר/אמיר"ם):
מטרת הבחינה:
המועמד ללימודים גבוהים נדרש להבחן באנגלית ,כדי לאפשר למוסדות שאליהם הוא נרשם לעמוד על
רמת ידיעותיו בתחום זה ,וכדי שיהיה ניתן לסווגו לקורסי חובה באנגלית על פי רמתו
תוכן הבחינה ומבנה הבחינה:
הבחינה בודקת שליטה בשפה האנגלית ,ברמה אקדמית ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט
ובהבנתם .הבחינה מורכבת משלושה פרקים ,שבהם מופיעים סוגי השאלות הבאות :השלמת מסמכים,
ניסוח מחדש והבנת הנקרא .
הכנה לבחינה:
כיוון שהבחינה בודקת בעיקר ,שליטה בשפה ,אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח לבחינה זו ,שכן ,ידיעת
שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים ,אלא בפרק זמן ממושך יותר .עם זאת ,אם לא נזדמן לנבחן לעסוק
מספר שנים בחומר קריאה באנגלית ,מומלץ לרענן את הידע באמצעות קריאת טקסטים באנגלית ,בתקופה
הסמוכה לבחינה.
מידע נוסף ומבחנים לדוגמא ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה:
http://www. nite.org.il

להלן טבלת רמות ההישגים:
פסיכומטרי /אמיר"ם

אמי"ר

רמת האנגלית

מס' שעות הלימוד במכללה
 6( 84ש"ס)
 4( 56ש"ס)
 4( 56ש"ס)





מתחילים
185-199
85-99
בינוניים
200-219
100-119
מתקדמים
220-233
120-133
פטור
 234ומעלה
 134ומעלה
סטודנט שסווג לרמת מתחילים בקורסי אנגלית ונמצא בתוכנית לימודים בת ארבע שנות לימוד חייב
לעבור בהצלחה קורס אנגלית למתחילים עד תום שנתו הראשונה ללימודים .סטודנט בתוכנית
לימודים בת חמש שנות לימוד ,חייב לעבור בהצלחה קורס כאמור עד תום שנתו השנייה ללימודים.
אחת מדרישות הקדם לצורך התחלת פרויקט הגמר הינה מעבר בהצלחה או פטור בקורס אנגלית
מתקדמים (לגבי סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ג מדובר בהצלחה או פטור בקורס
אנגלית בינוניים (ראה סעיף  3.2בנוהל דרישות קדם לביצוע פרויקט גמר).
לתשומת לבכם :המיון לקורסי אנגלית נעשה במדויק לפי הציונים הרשומים מטה ,ולא ניתן להיכנס
לרמה גבוהה יותר או לקבל רמת פטור גם אם חסרה נקודה אחת בלבד.

לפרטים על מועדים והרשמה לבחינות ,יש לפנות למרכז ארצי לבחינות והערכה ,טל'02-6759555 :
http://www.nite.org.il ;http://www.meidaat.co.il
* הציון בבחינת אמי"ר/אמיר"ם תקף למשך  5שנים .הציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי תקף למשך 7
שנים.
ב ב ר כ ה,
נועה קדמן
רכזת לימודי אנגלית

