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קביעת רמת סיווג באנגלית
רמת הסיווג באנגלית תקבע על פי הציון הגבוה מבין :רכיב האנגלית בבחינה פסיכומטרית  /רכיב האנגלית בציון
"נתיב לאקדמיה" קודם  /ציון מבחן אמי"ר  /ציון מבחן אמי"רם  /ציון  90לפחות בבגרות באנגלית ברמה של  5יח"ל
לזכאים לבגרות.
על מנת לסווג ל רמות לימוד ,ולאפשר שיפור הרמה למועמדים שיש בידם סיווג באנגלית ,אנו מקיימים לקראת
תחילת הלימודים מבחן אמי"רם .הסבר על הבחינה וההרשמה אליה בדפים הבאים.
•

נתוני ציוני פסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם/בגרות באנגלית ברמה של  5יח"ל לזכאים לבגרות  -מגיעים ישירות
למערכת האוניברסיטאית .אין צורך להעביר אלינו אסמכתאות.

טווח הציון (לאחר שקלול ,בערכים של  )50-150ברמות אקדמיות ,לאחר הלימודים בתכנית "נתיב לאקדמיה"
לתשומת לבכם  -הציון ברכיב האנגלית בסיום הלימודים נקבע על סמך רמת הסיווג ההתחלתית באנגלית.
בתום הקורס ,כל לומד נבחן ברמת הסיווג ,כפי שנקבעה על פי בחינת הסיווג באנגלית בתחילת הלימודים.
לאחר המרת הציון ,מקסימום הציון שאליו כל לומד יוכל להגיע ,הוא של הרמה הבאה ,בתנאי ,שקיבל לפחות 56
בציון הקורס.
ציון רכיב האנגלית משפיע ,בהתאמה ,על הציון הכללי בתכנית "נתיב לאקדמיה".
טבלת המרת הציון – ציון באנגלית בתכנית "נתיב לאקדמיה"
אקדמית ציון בחלק האנגלית של ציון סופי באנגלית 56-100
רמה
פסיכומטרי/נתיב בסיום הלימודים ב"נתיב
באנגלית על פי סיווג ציון
לאקדמיה קודם/אמי"רם לאקדמיה" יקנה את הציון
בתחילת הלימודים
הבא ברכיב האנגלית
בתחילת הלימודים
המשוקלל

ציון סופי באנגלית 0-55
בסיום הלימודים "נתיב
לאקדמיה" יקנה את הציון
האנגלית
ברכיב
הבא
המשוקלל

טרום בסיסי א'

50-69

70-84

50-69

טרום בסיסי ב'

70-84

85-99

70-84

בסיסי

85-99

100-119

85-99

מתקדמים א'

100-119

120-133

100-119

מתקדמים ב'

120-133

134-150

120-133

פטור

134-150

134-150

134-150

לתשומת לבך – רמה אקדמית "בסיסי" באנגלית הינה תנאי חובה להרשמה ללימודים אקדמים
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

כל מתקבל בעל תעודת בגרות מלאה ,שנבחן בבגרות באנגלית ברמה של  5יח"ל בציון  90לפחות יסווג באופן
אוטומטי לרמת אנגלית אקדמית "מתקדמים ב' " גם אם קיבל סיווג נמוך יותר במסגרת אחרת .אם קיבל "פטור"
במסגרת אחרת  -הפטור תקף.
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הסבר על לימודי האנגלית בתכנית
הלימודים יתקיימו בכיתה הטרוגנית ,בחלוקה לשתי רמות לימוד .החלוקה תקבע על פי רמת הסיווג באנגלית.
לקבוצת לימוד ברמה "אנגלית מתחילים" ירשמו כל המסווגים לרמות – טרום בסיסי א' ,טרום בסיסי ב' ,בסיסי
לקבוצת לימוד ברמה "אנגלית מתקדמים" ירשמו המסווגים לרמות – מתקדמים א' ,מתקדמים ב' ,פטור
הציון ברכיב האנגלית בסיום הלימודים נקבע על סמך רמת הסיווג ההתחלתית באנגלית .בתום הקורס ,כל לומד
נבחן ברמת הסיווג ,כפי שנקבעה על פי בחינות הסיווג באנגלית בתחילת הלימודים.
לאחר המרת הציון ,מקסימום הציון שאליו כל לומד יוכל להגיע ,הוא של הרמה הבאה ,בתנאי ,שקיבל לפחות 56
בציון הקורס .ציון רכיב האנגלית משפיע ,בהתאמה ,על הציון הכללי בתכנית "נתיב לאקדמיה".

חלוקת הציון במקצוע האנגלית
הבחינה הסופית בתכנית של הקורס באנגלית תערך בהתאם לרמות אקדמיות באנגלית ,אליהם סווג כל לומד
בתחילת הלימודים.
על מנת לקבל ציון סופי בקורס קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים ,הבחנים והמבחנים
✓ בציון  56ומעלה בבחינה הסופית בקורס – הרכב הציון יהיה על פי חלוקת הציון המפורטת להלן .המרת הציון
ברכיב האנגלית תהיה של רמה אחת מעל הרמה הנוכחית האקדמית באנגלית
 60%ציון כיתה
 40%ציון מבחן סופי
ציון הכיתה מורכב משני  2בחנים ,ובנוסף עבודות/תרגילים על פי שיקול דעתו האקדמית של המרצה בקורס.
✓ בציון הנמוך מ 56-בבחינה הסופית בקורס – הציון הסופי בקורס יהיה  100%הבחינה הסופית .המרת הציון
ברכיב האנגלית תהיה ברמה הנוכחית האקדמית באנגלית של הלומד
✓ לומד שלא ניגש למבחן הסופי ,לא יהיה זכאי לציון כללי בתכנית

מבחן סופי בקורס – רמה אקדמית
המבחן הסופי בקורס הינו מבחן של רמות אקדמיות ,אשר יאפשר ,לקראת הלימודים באוניברסיטה ,מעבר של
רמה אקדמית אחת .כל לומד ייבחן במבחן הסופי על פי הרמה האקדמית לה הוא סווג בתחילת לימודיו.

בעלי "פטור" באנגלית הלומדים בתכנית
לומדים בעלי סיווג "פטור" באנגלית מציון מבחן פסיכומטרי  /אמי"ר  /אמי"רם בלבד ,אשר לומדים בתכנית "נתיב
לאקדמיה" (תכנית רגילה או דרך המכינה) ,לא יהיו מחויבים בנוכחות בקורס ,אך יהיו מחויבים בכל המטלות,
הבחנים והמבחנים.
אחריות הלומד להתעדכן במטלות באתר הקורס- Moodle.לא תהיה הנחה בשכר הלימוד ,בשל החלטה זו ,ללומדים אילו.ועדת ההיגוי המלווה של התכנית בודקת אפשרות לשנות את חובת הלימודים באנגלית לבעלי הפטור .היה ויוחלט
על שינוי ,הנושא יפורסם באתר ותשלח הודעה בדואר האלקטרוני.
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הסבר והרשמה לבחינת אמי"רם
בחינת אמי"רם זו בחינה ממוחשבת באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה ,אשר מסווגת את הלומדים
בתכנית "נתיב לאקדמיה" לרמות לימוד אקדמיות באנגלית.
חייבים לגשת לבחינה – מי שאין בידו ציון של בחינה פסיכומטרית  /נתיב לאקדמיה קודם  /אמי"ר  /בגרות
באנגלית בציון  90לפחות ברמה של  5יח"ל לזכאים לבגרות
מומלץ לגשת לבחינה (אך לא חייבים) – מי שיש בידו ציון של בחינה פסיכומטרית  /נתיב לאקדמיה  /אמי"ר /
בגרות באנגלית בציון  90לפחות ברמה של  5יח"ל לזכאים לבגרות
בתום הבחינה כל נבחן יקבל את תוצאת המבחן שלו .יש לעדכן בתום הבחינה את משרדי המרכז בדואר
אלקטרוני בתוצאות הבחינה.
לתשומת לבכם – על פי החלטת המרכז הארצי לבחינות והערכה  -בבחינת האמי"רם אין התאמות
מי שמעוניין לקבוע/לשפר את רמתו האקדמית באנגלית ,ואשר זכאי להתאמות ,מומלץ לו לגשת למבחן אמי"ר
דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.
עלות הבחינה – .₪ 252

באחריותך וחובתך לקרוא את דף ההסבר המצורף של המרכז הארצי
לבחינות והערכה
תשלום והרשמה לבחינת אמי"רם נעשים באופן מקוון.
מועדי הבחינות וקישורי ההרשמה ישלחו למתקבלים כשלושה חודשים לפני תחילת
הלימודים.
בחינות אמי"רם יתקיימו בתאריכים 31.05.2020 ,24.05.2020

קישורי ההרשמה הינם אישיים ,ואינם להעברה.
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