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תקנון לימודים לתואר ראשון, ב"א

בחינת ידע בעברית 

הפטורים  מועמדים  או  בעברית  הפסיכומטרית  הכניסה  בחינת  כתבו את  מועמדים שלא 

מן הבחינה הפסיכומטרית והינם בוגרי בתי–ספר תיכוניים ששפת ההוראה בהם לא היתה 

עברית, יידרשו להיבחן בבחינת ידע בעברית. מועמדים החייבים בבחינה בעברית ואשר לא 

עמדו בה, לא יתקבלו לאוניברסיטה. 

יחד עם זאת מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית יתקבלו ללימודים, אם הציון 

יותנה בעמידה  הפסיכומטרי שלהם יהיה מ–560 ומעלה. המשך לימודיהם באוניברסיטה 

בבחינה בעברית (יע“ל) עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה.

יוכלו במהלך שנה א’ לקחת קורס  (יע“ל)  תלמידים שהתקבלו על תנאי בבחינה בעברית 

מיוחד במכינה, הכרוך בתשלום. תלמידים אשר יעמדו בהצלחה בדרישות הקורס, יקבלו פטור 

מבחינת יע“ל. עמידה בקורס או בבחינת יע“ל היא תנאי מעבר לשנה ב’. לא תאושרנה הארכות 

על תנאי, דהיינו מועמד שהתקבל על תנאי ולא עמד בו בתום שנת הלימודים הראשונה, לא 

יוכל להמשיך בלימודיו עד אשר לא ישלים את התנאי שהוטל עליו.

בוגר מכינת העולים במסגרת המכינה האוניברסיטאית שיקבל ציון 85 ומעלה בקורס השלמה 

בעברית, שיתקיים במסגרת המכינה האוניברסיטאית, לאחר תום לימודיו במכינת העולים, 

יוכל לקבל פטור מהבחינה בידע בעברית. הבחינה בידע בעברית נערכת לפחות פעמיים בכל 

שנה. המועדים מובאים לידיעת המועמדים במדריך לנרשמים.

אנגלית כשפה זרה

כל תלמידי האוניברסיטה חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זאת היא  א.  

תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. החלק האנגלי בבחינת הכניסה הפסיכומטרית ישמש 

למיון התלמידים על–פי רמות כדלהלן:

8 (פטור מלימודי אנגלית).  

7 (מתקדמים 2), 6 (מתקדמים 1),  5 (טרום מתקדמים) — במסגרת המחלקה לשפות     

זרות.  

4 (בינוני 1) — במסגרת המכינה האוניברסיטאית.  

הערה:  מועמד שלא יגיע לפחות לרמה 4 לא יתקבל לאוניברסיטה.

מועמד אשר לא נבחן בבחינה הפסיכומטרית חייב להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית 

לשם סיווג לרמות (בחינת אמי”ר).

תלמיד יקבל פטור מלימוד אנגלית כשפה זרה במקרים הבאים: ב.  

תלמיד בעל תעודת סיום בית–ספר על–יסודי או מוסד אקדמי ששפת ההוראה בו   .1

אנגלית (חובת ההוכחה חלה על התלמיד). 

תלמיד שמוין לרמה 8 לפי בחינת הכניסה הפסיכומטרית.  .2  

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים 

תלמיד המבקש להתקבל לאוניברסיטת חיפה על–סמך לימודים קודמים במוסד אחר,  א.  

יגיש עם הרשמתו אישור לימודים רשמי מהמוסד שבו למד. באישור יפורטו לימודיו 

וציוניו. 
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