המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية

מידע לרישום ,בחינות כניסה וקורסים מקדימים לשנה"ל תשע"ט
שלום רב,
לקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט ,ריכזנו מידע על בחינות הכניסה ועל הקורסים המקדימים להרשמה
לחוגי הלימוד השונים באונ' .אנו מקווים כי המידע יסייע בעת ההרשמה לחוגים השונים*.
*המידע נלקח מתוך אתרי החוגים ואתר המחלקה להרשמה תואר ראשון ,יש לבדוק באופן אישי וישיר מול החוג
או מחלקת הרשמה את הפרטים המדויקים .המכינה אינה לוקחת אחריות על שינויים במידע המובא כאן עפ"י
החלטות החוגים
 .1מועדי הרשמה אחרונים בחוגים:


בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת ,סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת.



בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה ,זאת
במידה והתמלאו המקומות בחוג ,ההחלטה היא אך ורק בידי החוג.



המכינה ממליצה להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

שם החוג

מועד אחרון
להרשמה

מועד אחרון לבחינה
פסיכומטרית*

מועד אחרון להגשת
תעודות ומסמכים**

ביולוגיה

30.9.2018

יולי 2018

30.9.2018

הפרעות בתקשורת

31.5.2018

מרץ 2018

31.5.2018

ייעוץ והתפתחות האדם (כולל הרשמה
לתעודת הוראה בפסיכולוגיה)

31.7.2018

יולי 2018

30.9.2018

חינוך מיוחד

31.7.2018

יולי 2018

15.8.2018

כלכלה חשבונאות

1.10.2018

יולי 2018

1.10.2018

כלכלה דו חוגי ומנהל עסקים

1.10.2018

יולי 2018

1.10.2018

למידה ,הוראה והדרכה

31.7.2018

יולי 2018

15.8.2018

מדעי המחשב

6.9.2018

יולי 2018

6.9.2018

מדעי הרפואה

30.9.2018

יולי 2018

30.9.2018
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שם החוג

מועד אחרון
להרשמה

מועד אחרון לבחינה
פסיכומטרית*

מועד אחרון להגשת
תעודות ומסמכים**

מנהיגות ומדיניות בחינוך

1.7.2018

יולי 2018

20.9.2018

מערכות מידע

31.8.2018

יולי 2018

30.9.2018

משפטים ***

16.8.2018

יולי 2018

16.8.2018

סיעוד

30.6.2018

מרץ 2018

( 30.6.2018מועמדים
מאפיק מעבר עד
)30.8.2018

פיזיותרפיה

1.7.2018

מרץ 2018

1.7.2018

עבודה סוציאלית

30.4.2018

מרץ 2018

( 30.5.2018מועמדים
מאפיק מעבר עד
)30.8.2018

ריפוי בעיסוק

31.5.2018

מרץ 2018

17.6.2018

שפה וספרות אנגלית

5.8.2018

יולי 2018

5.10.2018

שפה וספרות ערבית

5.8.2018

יולי 2018

15.9.2018

שירותי אנוש

15.8.2018

יולי 2018

15.8.2018

*

למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) אשר
לגביהם המועד האחרון הוא יולי .2018

** למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) שהמועד
האחרון הוא 31.8.2018
*** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי2018
במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב מוקדם יותר
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 .2מועדים לבחינות כניסה לחוגי הלימודים בהם קיימת דרישה לבחינה:



הרשמה לבחינות כניסה ניתן להיכנס לאתר מחלקת הרשמה של אוניברסיטת חיפה בקישור הבא :
https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal/ExamsRegistration
חובה להצטייד לבחינות בתעודת זהות.

שם החוג

מועד בחינה

שפה וספרות אנגלית (מותר לגשת למועד אחד בלבד)

 19.2.2018שעה 13.00
 8.6.2018שעה 09.00
 7.8.2018שעה 13.00

שפה וספרות ערבית (מותר לגשת לכל המועדים)

 23.2.2018שעה 09.00
 20.6.2018שעה 09.00
 9.8.2018שעה 13.00

החוג לסיעוד (מותר לגשת למועד אחד בלבד)

 20.2.2018שעה 12.00

הבחינות מתקיימות בחדר  577למעט ביום  - 3.7.18חדר
721

 20.3.2018שעה 10.00

יש להביא אוזניות שמע למחשב ותעודה מזהה .
תלמידי אפיק מעבר באוניברסיטה הפתוחה :יש ליצור
קשר עם החוג לסיעוד 04-8288004

 24.4.2018שעה 10.00
 15.5.2018שעה 10.00
 29.5.2018שעה 10.00
 12.6.2018שעה 12.00
 19.6.2018שעה 12.00
 3.7.2018שעה 10.00

משפטים  -מבחני התאמה

מידע נוסף יפורסם באתר הפקולטה
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 .3מידע על ראיונות חוגיים ,בהם הדרישה הוא ראיון:
שם החוג

מועד הראיונות

הערות

אמנות יצירה

החל מחודש מאי

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

"אופקים" ב"א מצטיינים

החל מחודש מאי

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

הפרעות בתקשורת

במהלך תקופת
ההרשמה

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

מוסיקה

החל מחודש מאי

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

עבודה סוציאלית

במהלך תקופת
ההרשמה

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

פילוסופיה חד חוגי

החל מחודש
פברואר

על המועמד לפנות למזכירות החוג

פיזיותרפיה

במהלך תקופת
ההרשמה

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

ריפוי בעיסוק

החל מחודש
פברואר

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

תיאטרון

החל מחודש מאי

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

כל מועמד שנרשם לאונ' יכול לעקוב אחר מצב מועמדות בקישור הבא:
https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal/RegistrationStatus
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