המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية

אפיק מעבר לבוגרי מכינה מצטיינים לתואר ראשון ללא פסיכומטרי!
*המכינה האוניברסיטאית מחליפה את תעודת הבגרות ,לצורך קבלה ללימודי תואר ראשון
באוניברסיטת חיפה .המכינה אינה מחליפה פסיכומטרי
 תנאי הקבלה המפורטים מטה והפטור מהבחינה הפסיכומטרית מתייחסים לבוגרי
מכינות שנה"ל תשע"ח בלבד
 מסמך זה אינו מתייחס למכינות  +30ומכינת ינואר.
בוגרי מכינות אלו חייבים לעמוד בתנאי הקבלה המבוקשים ע"י החוגים.
הממוצעים הנדרשים לקבלה לתואר הינם לרוב עם בונוסים ,אלא אם צוין אחרת.
כל בוגר מצטיין ,המעוניין להתקבל לתואר ללא מבחן פסיכומטרי ,יפנה באופן הבא:
 .1יש לכתוב מייל לגב' דנה הינדה ברזאני . dbarazani@univ.haifa.ac.il :עם הפרטים הבאים :שם מלא ,ת.ז,
פרטי קשר (מס' נייד  ,כתובת מייל עדכנית) ,חוג הלימוד המבוקש ,גוף הבקשה


אין לפנות לחוגים בנושא זה!!! הקבלה תעשה באמצעות מכתב הפנייה מהנהלת המכינה
בלבד.



תלמיד שיפנה ישירות לחוג לא יקבל מכתב המלצה מטעם המכינה.
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ראש המכינה בוחנת את הישגי הסטודנטים ,ומחליטה על מי להמליץ.
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המכינה מעבירה מכתבי המלצות לחוגים ,עבור תלמידים העומדים בתנאי הקבלה שהחוג הציב.
ההחלטה הסופית על הקבלה לתואר ומספר המתקבלים היא בידי החוגים בלבד.



יש לעמוד בשאר תנאי הקבלה האוניברסיטאיים והחוגיים על מנת להתקבל לתואר:

א .ציון מתאים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) ,המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה
עברית.
ב .ציון מתאים במבחן סיווג אנגלית אמיר/אמירם ,למועמדים אשר לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית.
ג .תנאי קבלה מיוחדים לחוג ,כמפורט במסמך זה .יש לבדוק מידע מעודכן באתר מחלקת הרשמה תואר
ראשון.
ד .לכל חוג/פקולטה דרישות שונות לרמת אנגלית/עברית .יש לעיין באתר מחלקת ההרשמה תואר ראשון.
** ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה לחוגי הלימוד ובדרישותיהם ,בהתאם להחלטות ראשי החוגים .יש להתעדכן
באתר המכינה.
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הפקולטה למשפטים
הממוצע
ללא
בונוסים

ציון קבלה ממוצע לבוגרי מכינת תשע"ח ללא פסיכומטרי
הפקולטה למשפטים תשקול לאפשר למצטייני מכינת תשע"ח ,בעלי ממוצע ציונים של
 93ומעלה (ללא בונוסים) ,לגשת למבחן התאמה ללימודים בפקולטה.
המכינה האוניברסיטאית ממליצה לעשות מבחן פסיכומטרי כדי למנוע אי-קבלה לפקולטה
במידה ולא תעמדו בתנאים המוזכרים מעלה.

הפקולטה לרווחה ובריאות
חוג
עבודה
סוציאלית
שירותי
אנוש

ציון קבלה ממוצע לבוגרי מכינה ללא פסיכומטרי
ממוצע  90ומעלה +ראיון קבוצתי  +ציון ביע"ל  120מעלה  +רמת אנגלית "בסיסי" ומעלה.
יתקבלו עד  5סטודנטים על פי החלטת החוג.
ממוצע  93ומעלה  +שאלון מיוחד לשם קבלה לחוג .רמת אנגלית מתקדמים א'.
במידת הצורך יזומן המועמד לראיון ע"י החוג.
בנוסף לתנאים אלו ,החוג יבדוק את האחוזון של הסטודנט ביחס לסטודנטים האחרים במכינה.

הפקולטה למדעי החברה
חוג
בית הספר למדעי המדינה
סוציולוגיה
תקשורת
גיאוגרפיה
סטטיסטיקה

מדעי הקוגניציה

ציון קבלה ממוצע לבוגרי מכינה ללא פסיכומטרי
ממוצע 85
ממוצע 85
ממוצע  93ומעלה קבלה לחוג.
ממוצע  :91-92הזמנה למבחן קבלה פנימי של החוג.
למועמדים עד גיל  :30ממוצע .90
מועמדים מגיל  30ומעלה :ממוצע  + 76ראיון אישי
ממוצע ציונים  90ומעלה  +בחינת מתמטיקה של  5יח' בלבד בציון .85
קבלת הסטודנטים מותנית בכפוף לאישור החוג לסטטיסטיקה.
החוג לסטטיסטיקה ממליץ לעשות מבחן פסיכומטרי כדי למנוע
אי -קבלה לחוג במידה ולא תעמדו בתנאים המוזכרים מעלה
ממוצע ציונים  93ומעלה ,כולל בונוסים.
ציון מתמטיקה  4יחידות – 80
ציון מתמטיקה  5יחידות – 70
ציון יעל – 110
קבלת הסטודנטים מותנית בכפוף לאישור החוג למדעי הקוגניציה.

הפקולטה לחינוך
חוג
החוג ללמידה ,הוראה והדרכה

ציון קבלה ממוצע לבוגרי מכינה ללא פסיכומטרי
ממוצע  + 85ראיון חוגי לפי הצורך.

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

ממוצע  + 85הגשת קורות חיים וראיון חוגי לפי הצורך.

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

ממוצע  + 90הגשת קורות חיים .ראיון חוגי לפי הצורך.

החוג לחינוך מיוחד

ממוצע  + 90הגשת קורות חיים.
החוג יקבל מכתבי המלצה שיוגשו רק עד לתאריך .31.8.2018
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הפקולטה למדעי הרוח
חוג
אמנות-תולדות
אמנות-יצירה
ארכיאולוגיה
לימודי אסיה

היסטוריה כללית
היסטוריה של המזה"ת
לימודי ארץ ישראל
לימודים רב-תחומיים
מערך אשכול
לשון עברית
מוסיקה
מקרא
ספרות עברית
והשוואתית
פילוסופיה
שפה וספרות אנגלית

שפה וספרות ערבית
תולדות ישראל
תיאטרון

ציון קבלה ממוצע לבוגרי מכינה ללא פסיכומטרי
מסלול רגיל :ממוצע  85ומעלה.
למסלול הפסיכודאלי :ממוצע  85ומעלה  +אנגלית מתקדמים א'
ממוצע  85ומעלה ,ועמידה בתנאי הקבלה החוגיים :בחינת כניסה הכוללת
ראיון אישי ,הצגת תיק עבודות ותרגיל ברישום.
ממוצע  85ומעלה.
מסלול רגיל :ממוצע .100
מסלול עסקים באסיה :ממוצע +100ראיון חוגי .
תלמידים בעלי ממוצע  90ומעלה ,המעוניינים להתקבל לחוג ,יש לפנות
למזכירות החוג כדי לקבל מידע נוסף.
ממוצע  85ומעלה
ממוצע  90ומעלה  +ציון יע"ל של  120ומעלה.
ממוצע  85ומעלה
ממוצע  85ומעלה
ממוצע  85ומעלה
ממוצע  85ומעלה  +יע"ל  125ומעלה.
ממוצע  85ומעלה  +ראיון חוגי.
ממוצע  85ומעלה
ממוצע  85ומעלה +ציון יע"ל  125ומעלה +אנגלית בסיסי (=טרום
מתקדמים).
מסלול דו חוגי :ממוצע  85ומעלה
מסלול חד חוגי :ממוצע  85ומעלה +ראיון
ממוצע  92ומעלה +בחינת כניסה חוגית באנגלית (כתיבת חיבור) +אמיר/ם
ברמה הנדרשת:
בוגרי  5יחידות אנגלית – חייבים להגיע לרמה של  100לפחות בחלק של
האנגלית בפסיכומטרי.
בוגרי  4אנגלית – חייבים להגיע לרמה של  120לפחות בחלק של האנגלית
בפסיכומטרי.
ממוצע  90ומעלה  +בחינת כניסה חוגית.
ממוצע  85ומעלה
ממוצע  85ומעלה  +ראיון חוגי
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