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 לכבוד

 ראשי חוגים
 

 ,רבשלום 
 

 תקנון לימודי אנגלית שפה זרה: הנדון
 

וקבלו , בתנאי האנגלית שנקבעו להם' לאור פניות מרובות מסטודנטים שלא עמדו במהלך סמסטר א
ברצוני לרענן את המדיניות שנקבעה בנושא זה ואת דרכי הפעולה שיש , הודעה על הפסקת לימודיהם

 . לעשות
 

בקשות לקבלת פטור . חובת אנגלית כשפה זרה חלה על כל הסטודנטים באוניברסיטה .0
 .ת לא תאושרנהמאנגלי

שהחובה להגיע לרמת פטור מאנגלית קורסים יש להבהיר לכל הסטודנטים במעמד הרישום ל .6
 .הינה חד משמעית ולא ניתנת לשינוי

( כל סטודנט באופן אישי על סמך הסיווג שנקבע לו)השגת פטור באנגלית לאחר מילוי החובות  .3
 . 3מהווה תנאי הכרחי להמשך הלימודים בדרג 

 .ימודי סמינריונים טרם השגת הפטורלא יותרו ל .2

מצב  ייווצרז שהסטודנט לוקח במקביל ללימודי האנגלית כדי שלא "יש לשים לב לכמות נ .5
ז שצבר ללא השלמת "שסטודנט מסוים עומד לפני השלמת חובות התואר מבחינת כמות נ

 .חובות אנגלית

 מסוימת של אנגלית  לפיו עליו להגיע לרמה "על תנאי"לא יוארך תנאי לסטודנט שיתקבל  .2

והתקבל , מי שלא עמד בדרישת האנגלית הכלל אוניברסיטאית: תנאי קבלה חריגה באנגלית .7
עד סוף השנה הראשונה  0לסיים רמת בינוני  יצטרך, חריגיםעל תנאי אנגלית באמצעות וועדת 

עד סוף השנה  Bשעליהם לסיים רמה " אשכול"למעט מתקבלים לתכניות , ללימודיו
 . הראשונה ללימודים

ל "במידה וסטודנט רוצה לערער על ההחלטה עליו לפנות למחלקת הרשמה באמצעות דוא .8
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 .אין לפנות ישירות ללשכת הרקטור בדבר ערעורים .2

 בלבדניתן לערער פעם אחת  .01

 .רמת פטור –' שנה ג, לפחות 0רמת מתקדמים  –' שנה ב: קבלה לשנה מתקדמת .00

 
להצלחת הסדר  חיוני ביותרשיתוף הפעולה שלכם בעניין הזה הוא . אני מבקשת להקפיד על תקנון זה

 .לימודי האנגלית
 

 ,בברכה
 

 דורית פוד' פרופ
 
 

 עוזר הרקטור
 

 :העתק
 הרקטור
 דיקנים
 אקדמימזכיר 

 ראש אגף מנהל תלמידים
 ראשי מנהל פקולטות

 עוזרות מנהליות לראשי חוגים
 אוניברסיטאיתהמכינה ה
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