המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية

מכינת  +30סמסטר א' מידע כללי
מכינת  +30מיועדת לבני  30ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה ,ואין בידם תעודת
בגרות מלאה .עמידה בהצלחה בכל דרישות התוכנית מקנה תעודת המאפשרת קבלה לאוניברסיטת חיפה ללא
תעודת בגרות .בנוסף לכך ,בוגרי התוכנית רוכשים כלים בסיסיים להתמודדות עם דרישות האקדמיה.
קיימים שלושה מחזורים לפתיחת מכינה :אוקטובר ,פברואר/מרץ ,ויוני.
 27.10.19תאריך סיום10.02.20 :
*מחזור א' תש"פ :תאריך התחלה:
משך הלימודים 4 :חודשים ,לימודים פעמיים בשבוע :ימי ראשון ושלישי בין השעות .17:00-21:50
הלימודים מתקיימים בקמפוס הנמל ,חיפה בבניין דילן הנמל  16או באוניברסיטת חיפה .
תכנית הלימודים:
מספר שעות שבועיות
שם הקורס
2
כתיבה אקדמית
2
חשיבה מדעית
4
אנגלית
2
משטר מדינת ישראל
2
תולדות עם ישראל
חובה להיבחן בבחינת אמי"ר/אמיר"ם באופן עצמאי לקביעת רמת אנגלית אקדמית ,לקראת הרישום לתואר
ראשון ,בתום המכינה .בכדי להירשם יש לפנות ליח' ללימודי אנגלית כשפה זרה מגדל אשכול קומה  3חדר 311
תלמידי מכינת  +30אשר למדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא הייתה עברית חייבים לעבור מבחן יע"ל ,יע"לנט
או קורס אוריינות עברית.
תנאי קבלה:
על המועמד/ת להיות בגיל  30ומעלה*.
*מועמדים המעוניינים להירשם למכינת  ,+30אשר גילם מתחת לגיל הקבלה ,נדרשים להירשם למכינה ולפנות
לוועדת חריגים של האוניברסיטה .יש לשלוח מכתב פנייה לוועדה וצילום ת.ז .למייל:
undergraduate@univ.haifa.ac.il
איך נרשמים למכינת ?+30
באמצעות אתר המכינה  - http://mechina.haifa.ac.ilההרשמה באתר מזכה בהנחה בדמי ההרשמה!
או באמצעות ערכת הרשמה ,אותה ניתן להשיג במשרדי המכינה .יש למלא את טופס ההרשמה ,לצרף
צילום ת.ז ,.תמונת פספורט ואת הקבלה על תשלום דמי ההרשמה ,ולשלוח את המסמכים למשרדי
המכינה במעטפה הלבנה המצורפת לערכה.
דמי הרשמה ושכר לימוד:
דמי הרשמה בסך ( ₪ 419באתר.)₪ 319:
שכר הלימוד :כ 5,000 -ש"ח .עליו נוספים נלווים בסך  .₪ 900סה"כ לתשלום .₪ 5,900
* לידיעה ,ניתן לבטל תשלום על שירותי ספריה לאחר תחילת הלימודים ,ולהפחית את שכה"ל ,ע"י
חתימה על טופס ביטול תשלום על שירותי ספריה ,רק לאחר תחילת הלימודים.
הפחתה בשכה"ל בסך .₪ 400
* תשלום ראשון  ₪ 2500על חשבון שכל הלימוד.
טלפונים לבירורים והרשמה למכינה.04-8247999 ,04-8249366 :
מידע ניתן למצוא באתר המכינה באינטרנט/http://mechina.haifa.ac.il/index.php/he :
מרכזת המכינה גב' חנה קרדשטיין ,מיילhkradsh1@univ.haifa.ac.il:
טלפון לבירור מידע על תואר ראשון1-800-300-032 :
*פתיחת כל תכנית/קורס מותנית במספר המתקבלים .ייתכנו שינויים.
"המכינה האוניברסיטאית חיפה" ובקרו באתר שלנו mechina.haifa.ac.il
חפשו אותנו בפייסבוק
שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה ,מיקוד  3498838טל 04 – 8247999 :פקס04 – 8240389 :
Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel, Phone: 04- 8247999 Fax: 04- 8240389 E-MAIL: mechina@univ.haifa.ac.il

