
 

 פסיכומטריה ציוןחלופה ל תכנית -"נתיב לאקדמיה" 

 ט-בשנה"ל תשע מדעי הטבע והחיים/לסטודנטים במכינה למדעים מדויקים והנדסה

 

 לפני ההרשמה ף ושנתון המרכזמומלץ מאוד לקרוא את המידע המצור

 רמות  –, אשר נרשמו ללימודי אנגלית טעילים במכינה בשנת הלימודים תשע"ההרשמה לקורס לסטודנטים פ

 .בסמסטר א'אקדמיות 

 על בסיס "כל הקודם זוכה". ההרשמה יכולה להסתיים מוקדם יותר, במידה והמקומות ההרשמה על בסיס מקום פנוי ,

 יתמלאו.

 מתקבלים.מינימום במידה ולא יהיו האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את התכנית, 
 

 

 לוח זמנים

 ביטול הרשמה  תאריכי הרשמה * תאריכי לימודים, כולל בחינות

 **   30.10.18עד 

 יטול הרשמה ב

 ** 01.11.18 -החל מ

13.11.18-07.06.18 
 

21-24.10.18 
 

 הלימוד שכר מלוא חיוב הלימוד שכר מלוא החזר

 ההרשמה יכולה להסתיים מוקדם יותר, או להמשיך מאוחר יותר, בהתאם למספר נרשמים* 

 ** ביטול הרשמה והפסקת לימודים  יעשו בדוא"ל בלבד

 

 וציונים הלימודעות ומקצ
 , במועד א' )גם אם נכללה במסגרת הלימודים במכינה(או יותר מהבחינות הסופיות לומד, שלא ייגש לאחת

 . לא יהיה זכאי לציון כללי בתכנית

 נתיב" תכנית ציוני עם יחד יפורסמו אלו ציונים. המכינה ציוני לפרסום קשורים אינם" לאקדמיה נתיב" תכנית ציוני פרסום

 בסכם אותם לשקלל במכינה שלומד למי שיאפשרו כך רישום למדור יועברו הציונים. אביבב בסמסטר שמתקיימת" לאקדמיה

 .במכינה' א מועדי תוצאות עם באוניברסיטה המחלקות לאחת הקבלה
 

 חשיבה מתמטית
 הלימודים והמבחנים )בוחן אמצע ומבחן סופי( בנוסף ללימודים במכינה

 יינתנו בימי שישי.שעות בשבוע. השלמות  3, ימי שלישי או חמישי, שעות לימוד 65
 

 הרכב הציון 
   9%        מבדקים 4מתוך  3
 21%         בוחן אמצע 

 70%         מבחן סופי
 

 אקדמית אנגלית
 הלימודים במסגרת המכינה. אין שעות לימוד או מבחנים נוספים

. יילקח בחשבון הציון של אקדמיות""אנגלית רמות בקורס  בלבד ציון מועד א'בהרכב הציון ברכיב האנגלית יילקח בחשבון, 
 .בלבד בסמסטר א' מכינהה במהלך הקורס האחרון שיילמד

 
 הרכב הציון 

 100% קורס אנגלית רמות אקדמית, סמסטר א' )לאחר מועד א בלבד(בהציון הסופי במכינה, 
 

 אוריינות עברית
 ייגשו למבחן סופי נוסף במסגרת נתיב לאקדמיההלימודים במסגרת המכינה, אין שעות לימוד נוספות. הלומדים 

 קורס "אורינות אקדמית", שילמד במהלך המכינה.בבלבד  'ציון מועד ארכב הציון ברכיב המילולי יילקח בחשבון ה
  

 הרכב הציון 
 30%   (בלבד )לאחר מועד א אורינות אקדמיתבקורס הציון הסופי במכינה 

  70%   נתיב לאקדמיהבחינה משותפת עם הלומדים בתכנית  – מבחן סופי



 

 
 מידע כללי

 
שהציונים שלה  ,בתכניתגוריון בנגב, אשר מעוניינים ללמוד -"נתיב לאקדמיה" מיועדת למועמדים לאוניברסיטת בן תכניתה

 גוריון בנגב.-סכם הקבלה למחלקות השונות באוניברסיטת בן לשקלול ,לציון הפסיכומטרייוכרו כחלופה 

 אנו פותחים תכנית לימודים ייחודית, המותאמת לסטודנטים הלומדים במכינה.

 

 חישוב הציון
  יעובדו ויוצגו באופן השקול לציוני הפסיכומטרי. ציוני התכנית

 
 סילבוס

. מומלץ לעיין בהם לפני ובאתר הקורס של כל מקצועות הלימוד נמצאים באתר המרכז , הסילבוס,תכנית הלימודים
 ההרשמה.

 
 והמבחנים הלימודשפת 

 יתקיימו בשפה העברית, ומתקיימים במועד אחד בלבד. אקדמיתהלימודים והבחינות בחשיבה מתמטית ואוריינות כל 
 

 לימודי אנגלית לבעלי "פטור אקדמי"
 מחוייבים להירשם לקורס לומדים בעלי סיווג "פטור" באנגלית מציון מבחן פסיכומטרי / אמי"ר / אמי"רם בלבד

לא יהיו מחויבים בנוכחות בקורס, אך יהיו מחויבים בכל . הם במסגרת המכינה באנגלית בסמסטר א' ב'""מתקדמים 
 .Moodleהקורס  להתעדכן במטלות באתר אחריות הלומד. המטלות, הבחנים והמבחנים

 
 ותשלוםעלות 

 לתכנית "נתיב לאקדמיה" תלמידי המכינה פטורים מדמי הרשמה –דמי הרשמה 
  ₪  1,600 –עלות הקורס 

 .עלות הקורס כוללת את הבחינות
 ניתן לשלם עם הפיקדון הצבאי.

 
 מערכת שעות ולוח בחינות

  לתחילת הלימודים.באתר המרכז סמוך  םיפורסלוח בחינות 
 שעות בשבוע. השלמות יינתנו בימי שישי. 3ג' או ה',  יתקיימו בימים: הלימודים מערכת שעות

 לא יתקיימו לימודים. בימים שיש מבחנים של המכינה,
 לימודים לביטול שיעורים בשל עומס ותלא יתקבלו במהלך התכנית בקש 
 

 בבחינותהתאמות 
  .בבחינות יידונו בוועדה ממקצועית, שתוקם לצורך אישור האבחונים, לבעלי אבחון תקף של מת"להתאמות 

 
 נוכחות בשיעורים

 הנוכחות בשיעורים הינה חובה.
 

 הרשמה לאוניברסיטה
תעודת /גוריון בנגב על בסיס ציוני הבגרות-מסיימי התכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בן

, שישוקללו יחד עם ציוני בחינות הגמר בקורסים בתכנית, ובהתאם )השלים בהצלחה(המכינה של אוניברסיטת בן גוריון
 הקבלה לכל מחלקה הנקבעים מידי שנה.ומועדי לתנאי 

על הלומד לבדוק בידיעון ההרשמה את מועדי  .הרישום לאוניברסיטה ובירור תנאי ומועדי ההרשמה באחריות הלומד
 להתקבל. הרוצ הואההרשמה ותנאי הקבלה למחלקה אליה 

גוריון בנגב בלבד. האוניברסיטה אינה אחראית לקבלת מועמדים -התכנית תקפה להגשת מועמדות לאוניברסיטת בן
 ית זו במוסדות אחרים.על בסיס תכנ

 
 תוקף

  .שנים 10 -תוקף הציון ל
מסלול  בר על הרשמה באתר המרכז בלשונית להרשמה/נתיב לאקדמיהקישור והס ההרשמה לתוכנית הינה מקוונת.

 לקישור ישיר להרשמה לחץ כאן .ייחודי ללומדים במכינה

http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/Alternative-psychometric-reg.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/Alternative-psychometric-reg.aspx

