"נתיב לאקדמיה"  -תכנית חלופה למבחן הפסיכומטרי
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התוכנית מיועדת למועמדים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,בעלי תעודת בגרות ,אשר מעוניינים ללמוד
קורס,שציוניו יהוו תחליף לציון הפסיכומטרי ,לצורך הרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
מסיימי התוכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב על בסיס
ציוני הבגרות ,שישוקללו יחד עם ציוני בחינות הגמר בקורסים בתכנית.
במסגרת התכנית יילמדו קורסי הכנה לאוניברסיטה במקצועות :חשיבה מתמטית ,אנגלית ברמה
אוניברסיטאית ואוריינות עברית .בסוף הלימודים יתקיימו מבחני הערכה בכל אחד מהמקצועות .ציונים
אלו ,יעובדו כך שבנוסף למתן ציונים "רגילים" בתום התכנית ,יוצגו באופן השקול לציוני הפסיכומטרי.
תוקף הציון ל 11 -שנים (עד קבלה לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ד ,אוקטובר  ,)2123ועל פי תנאי
הקבלה הנקבעים מידי שנה לכל מחלקה.
התוכנית תקפה להגשת מועמדות לאוניברסיטת בן-גוריו בנגב בלבד .האוניברסיטה אינה אחראית
לקבלת מועמדים על בסיס תכנית זו במוסדות אחרים.
כל הלימודים והבחינות בחשיבה מתמטית ואוריינות עברית יתקיימו בשפה העברית.
מבחן סיווג באנגלית ,לקביעת הרמה האקדמית יתקיים ביום א' .3.11.13 ,שעה ומיקום יפורסמו
לקראת המבחן באתר המרכז .בעלי פסיכומטרי /ציון אמי"ר קודמים אינם רשאים לגשת למבחן
הסיווג .

הרשמה:2
יש להעביר למרכז ללימודים קדם אקדמיים טופס הרשמה.
תנאי קבלה:
 .1זכאות לתעודת בגרות ישראלית.
3
 .2ממוצע בגרות כולל בונוסים של לפחות 55
 .3ציון עובר ( 55לפחות) בבגרות באנגלית  4או  5יח"ל
תאריכי הקורסים ושעות הלימוד:

מחזור ראשון
מחזור שני

17.11.2113-14.12.2114
11.11.2114-25.14.2114

הקורסים יתקיימו במספר קבוצות ,בוקר ואחה"צ .מערכת שעות תתפרסם במרכז ללימודים קדם אקדמיים
בתחילת נובמבר.
מקצועות הלימוד:
חשיבה מתמטית
אנגלית
אוריינות עברית

 5שעות בשבוע
 4שעות בשבוע
 3שעות בשבוע

 1האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את התכנית ,אם מספר הנרשמים לא יעמוד בדרישות הסף.
 2ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
 3בעלי ממוצע בגרות בציונים  08-08ידונו בוועדת חריגים.

עלות הקורס:
עלות התכנית –  ,₪ 5,311עלות זו כוללת את בחינות הסיום וההרשמה.
ניתן לשלם עד  2תשלומים.
תשלום ראשון במהלך ההרשמה
תשלום שני עד שבוע מיום פתיחת הקורס
אופן ביצוע התשלום:
ביצוע התשלום עם ההרשמה.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי או במזומן.
התשלום במזומן יתבצע במשרד המרכז ללימודים קדם אקדמיים בימים א-ה בשעות .11:11-12:11
נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים למחזור הראשון:
ביטול עד  - 13.11.2113החזר מלוא התשלומים ששולמו עבור התכנית
ביטול מ  14.11.2113 -ועד  - 11.11.2113תשלום של .)₪ 531( % 11
ביטול מ  11.11.2113 -ועד  24.11.2113תשלום עבור .)₪ 2,121( 41%
ביטול מ  - 25.11.2113 -תשלום מלא.
נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים למחזור השני:
ביטול עד  - 21.12.2113החזר מלוא התשלומים ששולמו עבור התכנית
ביטול מ  31.12.2113 -ועד  - 12.11.2114תשלום של .)₪ 531( % 11
ביטול מ  13.11.2114 -ועד  26.11.2114תשלום עבור .)₪ 2,121( 41%
ביטול מ  - 27.11.2114 -תשלום מלא.



לא תתקבל כל פניה על החזר תשלומים בגין אי השתתפות בשיעורים ,או אי שימוש בפועל באתר
המרכז או בלמידה המתוקשבת.
כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לדואר אלקטרוני של המרכז.

התאמות והקלות:
התאמות והקלות יינתנו לבעלי אבחון תקף של מת"ל ,לאחר דיון בוועדה מקצועית ,שתוקם לצורך אישור
האבחונים.
נוכחות בשיעורים:
הנוכחות בשיעורים הינה חובה.
הרשמה ושעות קבלה:
ההרשמה בטופס המפורסם באתר ,ניתן להירשם במשרד ,בדואר אלקטרוני או בפקס.
שעות קבלה במשרד המרכז ללימודים קדם אקדמיים :ימים א'-ה' ,שעות .11:11-12:11
כתובתנו :קמפוס קרית טוביהו,רחוב הנייאטה סולד  ,1באר שבע (מול בית המלון "לאונרדו").

