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בקמפוס אילת מוצעות תכניות הלימודים הבאות
תואר ראשון
בפקולטה למדעי הרוח והחברה
אמנות -דו מחלקתי.
פסיכולוגיה  -דו מחלקתי.
כלכלה  -דו מחלקתי.
עבודה סוציאלית
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה – חד מחלקתי או דו מחלקתי.
במדעי הרוח  -בחטיבות :לימודי המזרח התיכון ,ספרות עברית ,אמנות ,ניהול מלונאות ותיירות .
במדעי החברה  -בחטיבות :תקשורת ,משאבי אנוש ,גישה בינתחומית בסכסוכים ומו"מ .
תעודת הוראה  -תכנית במסגרת חד שנתית.
בפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסה שנה א‘  -חד מחלקתי.
בפקולטה לניהול
ניהול  -חד מחלקתי.
ניהול  -דו מחלקתי.
ניהול מלונאות ותיירות*  -חד מחלקתי .
בפקולטה למדעי הטבע
מדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית*  -חד מחלקתי (שנים א‘ ו -ב' בבאר-שבע ,שנה ג‘ באילת).
*בתכניות :ניהול מלונאות ותיירות וכן בביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית ,חלק מהקורסים בתכנית הלימודים ניתנים באנגלית .

תואר שני
בפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקרא ומזרח קדום
לימודי המזרח התיכון
חינוך – במסלול למנהל ,חברה ומדיניות החינוך.
עבודה סוציאלית
ניהול ויישוב סכסוכים
בפקולטה לניהול
מנהל עסקים – תכנית למנהלים.
בפקולטה למדעי הטבע
מדעי החיים – במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.
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הערות:
 .1פתיחת התכניות מותנית במספר מינימלי של מתקבלים
 .2לתכנית מנהלים ולמנהל עסקים נדרש ממוצע  80לפחות בתואר ראשון .לתכנית מנהלים נדרש בנוסף להגיש קורות חיים
מפורטים והמלצות.
 .3ייתכן ויאושרו תכניות נוספות אשר יפורסמו באתר הקמפוס:

קמפוס אילת

נהלי הרשמה
ההרשמה ללימודים בקמפוס אילת מתבצעת במדור רישום של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באמצעות אתר האינטרנט
שכתובתו :אתר המועמדים (ראו פרק הרישום לאוניברסיטה).
על המועמדים לציין בעת הרשמתם את המחלקות המבוקשות בקמפוס אילת .

תנאי הקבלה
המועמדים לקמפוס אילת ,חייבים לעמוד בכל הדרישות והכללים להרשמה ולקבלה החלים לתואר ראשון ותואר שני כמקובל
באוניברסיטה ובנוסף עליהם להגיע ברמת פטור בעברית .כמו כן ,חייבים הם לעמוד בכל דרישות המעבר משנה א‘ לשנה ב‘
ומשנה ב‘ לשנה ג‘ ,כפי שנהוג במחלקות המתאימות באוניברסיטה.
סטודנטים פעילים המבקשים לשנות את תחום לימודיהם ,חייבים לעמוד בתנאי הקבלה הנהוגים לאותה מחלקה בנוסף
להישגים אקדמיים.

הטבות מיוחדות לסטודנטים
.1

מלגה מלאה לשלוש שנים  -כפוף לקריטריונים המוצגים באתר קמפוס אילת

 .2תעודת ”תושב אילת“ ,המעניקה הטבות בטיסות ועסקים בעיר ,תינתן לכל סטודנט המתגורר בעיר.
 .3סיוע במציאת עבודה בשילוב הלימודים בקמפוס אילת.
 .4מעונות סטודנטים מסובסדים.
 .5טיסות במחירים מיוחדים .

הערה:
לא יתאפשר מעבר מקמפוס אילת לקמפוס באר-שבע בשום שלב של הלימודים
(מלבד הנדסה שנה א').
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תנאי קבלה ייחודיים למועמדים מעל גיל  30ללא פסיכומטרי
למחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה :
מועמדים מעל גיל ( 30עד  31בדצמבר  )2020בעלי זכאות לתעודת בגרות עפ"י דרישות האוניברסיטה (ראו פרק הדן
במתכונת תעודת הבגרות הישראלית) ,או שסיימו מכינת  30+באוניברסיטת בן  -גוריון בנגב בציון ממוצע של  75לפחות ,
שסווגו לרמת אנגלית "טרום בסיסי ב'" לפחות (מהמכינה או אמי"ר) ,יוכלו להתקבל ללא פסיכומטרי לפקולטה למדעי הרוח
והחברה למחלקות :לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה .ניתן יהיה לבחור חטיבות ממגוון החטיבות המוצעות
במחלקה ללימודים רב תחומיים בקמפוס אילת (הבוחר בחטיבות מדעי החברה ,יוכל לבחור  2חטיבות בלבד והשאר חטיבות
במדעי הרוח).
מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה אינה עברית ,מחויבים בבחינת הסיווג בעברית (מבחן יע"ל ( ולהגיע
לרמת פטור.

מכינת +30
המכינה מיועדת למועמדים בגיל  ,+ 30אשר סיימו  12שנות לימוד ואין בידם זכאות לתעודת בגרות ,המעוניינים להירשם
למחלקות בפקולטה למדעי הרוח והחברה ,תעודת סיום המכינה תהווה תחליף לתעודת הבגרות.
תכנית ייחודית זו מכינה ללימודים אקדמיים ומותאמת לדרישות המועצה להשכלה גבוהה.
מועמדים שיסיימו את המכינה בהצלחה בציון ממוצע של  75לפחות ושסווגו לרמת אנגלית "טרום בסיסי ב'" לפחות
(מהמכינה או ממבחן אמיר) יוכלו להתקבל ללא פסיכומטרי למחלקות :לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה .ניתן
יהיה לבחור חטיבות ממגוון החטיבות המוצעות במחלקה ללימודים רב תחומיים בקמפוס אילת (הבוחר בחטיבות מדעי
החברה ,יוכל לבחור  2חטיבות בלבד והשאר חטיבות במדעי הרוח).
הקבלה במעמד "לא מן המניין" .על מנת לעבור למועמד "מן המניין" ,יהיה עליהם להשלים  24נקודות זכות בשנת הלימודים
הראשונה בציון ממוצע  75לפחות.
בוגרי מכינת  +30המעוניינים להתקבל למחלקות נוספות בפקולטה למדעי הרוח והחברה שלא צוינו לעיל ,נדרשים לעמוד
בדרישות ובתנאי הקבלה של כל מחלקה.
לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לטלפונים.08-6304519 08-6304540 , 08-6304518 :
או באתר האינטרנט

קמפוס אילת

4

