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אוקטובר 2020

מכינת  +30סמסטר ב' תשפ"א
מכינת  +30מיועדת לבני  30ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה ,ואין בידם
תעודת בגרות מלאה .עמידה בהצלחה בכל דרישות התוכנית מקנה תעודה המאפשרת קבלה לאוניברסיטת
חיפה ללא תעודת בגרות ,בכפוף לתנאי הקבלה בפקולטה ו/או בחוגים השונים.
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 תעודת זהות למייל הבא:
undergraduate@univ.haifa.ac.il
איך נרשמים למכינת +30
באמצעות פורטל ההרשמה באתר המכינה  -https://preacad.haifa.ac.il/irj/portalההרשמה
באתר מזכה בהנחה בדמי ההרשמה.
מועדי המכינה. 18/6/2021 – 28/2/2021 :
ימי ושעות הלימוד :ימי ראשון ושלישי בין השעות 17.00-21.50
מקום הלימודים :בקמפוס הנמל או בקמפוס אוניברסיטת חיפה ( בהנחה שהלימודים יתקיימו בקמפוס
ולא בהוראה מקוונת)
תכנית הלימודים:
שם הקורס
כתיבה אקדמית
חשיבה מדעית
אנגלית
משטר מדינת ישראל
תולדות עם ישראל

דמי הרשמה ושכר לימוד:
דמי הרשמה בסך ₪ 367
שכר הלימוד ( ₪ 5,100 :לא כולל תשלומים נלווים).
טלפונים לבירורים והרשמה למכינהesaleh1@univ.haifa.ac.il / 04-8249366 :
מידע ניתן למצוא באתר המכינה באינטרנט/http://mechina.haifa.ac.il/index.php/he :
*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים
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לקראת הרישום לתואר הראשון:
א .חובה להיבחן בבחינת אמי"ר/אמיר"ם באופן עצמאי לקביעת רמת האנגלית .הרישום הינו אינטרנטי
וממוחשב בקישור הבאhttp://engfor.haifa.ac.il/index/php/he/2019-04-15-06-45-27 :
לכל שאלה נוספת ניתן לפנות ליחידה ללימודי השפה האנגלית כשפה
זרה04-8240513/04-8240433-
ב .חייבים להבחן במבחן יע"ל/יעל"נט או להשתתף בקורס אוריינות עברית
לרישום לקורס אוריינות ניתן לפנות לטלפון . 04-8240176 :לרישום ליעל"נט04-8249993 :
לרישום ליע"לhttps://www.nite.org.il/other-tests/yael :

תנאי קבלה לאוניברסיטת חיפה לבוגרי מכינת :+30
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