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 20-2019תש"פ  –לימודי אנגלית למטרות אקדמיות לסטודנטים חיצוניים 

 הרישום לסטודנטים חיצוניים יתאפשר אך ורק ברישום מקוון באתר המכללה.

 אין החזר דמי רישום.. ברישום המקוון₪  330הרישום כרוך בתשלום דמי רישום בסך 

 ש"ש. 1עבור כל ₪  1,050 -עלות הקורס לתלמידים חיצוניים 

 תשלומי קרדיט. 18ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלום אחד או עד 

 

 :הרישום ללימודים

  רמה אחת בלבד בכל סמסטרהקורסים יתקיימו בכל הרמות, כאשר סטודנט יכול ללמוד. 

  בלבד לפי שיקולי היחידה.השיבוץ לקורסים על בסיס מקום פנוי 

 ארצית באנגלית )פסיכומטרי, אמי"ר,  ציון בבחינת מיון פניות ורישום שלא יצורפו אליהם לא יטופלו

 כנדרש ברישום המקוון. הצהרה חתומהו צילום ת.ז.אמירם(, 

 המלא עבור הקורס ברישום המקוון או  השיבוץ לקבוצה בקורס יתאפשר רק לאחר הסדר התשלום

 2שלוחה  09-7478748"ל בקמפוס בית ברל, טל: ביחידת שכ

  לאחר התשלום עבור באחריות הסטודנטים בלבד ואינו מתבצע באופן אוטומטיהשיבוץ לקורסים הינו .

 לקורס המתאים. ולהירשםהקורס יש ליצור קשר עם מזכירות היחידה לאנגלית 

 7476415-09 ,dannash@beitberl.ac.il 

 

 -יום בשבועבמתכונת של  "פם ברמות השונות ילמדו בשנה"ל תשהקורסי

 סמסטר ב' סמסטר א' רמה

 (Eטרום בסיסי א' )
 ש"ש 4

 19:45 – 16:15' א 

 '19:45 – 16:15 ד 

 19:45 – 16:15' א 
 19:45 – 16:15 ד'

 (Dטרום בסיסי ב' )
 ש"ש 3

  '19:45 – 16:15ב 
 

 19:45 – 16:15' ד 

  '11:45 – 8:30ו 
 

 (Cבסיסי )
 ש"ש 3

  '19:45 – 16:15ב 

  '19:45 – 16:15ד 
 

 19:45 – 16:15' א 

  '19:45 – 16:15ב 

  '19:45 – 16:15ד 
 

 (Bמתקדמים א' )
 ש"ש  2
 

 19:45 – 16:15' א 

  '19:45 – 16:15ב 

  '19:45 – 16:15ד 

 19:45 – 16:15' ה 

  '11:45 – 8:30ו 

 19:45 – 16:15' א 
 19:45 – 16:15 ד'

 (Aמתקדמים ב' )
 ש"ש 2

 19:45 – 16:15' א 

  '19:45 – 16:15ב 

  '19:45 – 16:15ד 

  '11:45 – 8:30ו 

 19:45 – 16:15' א 

  '19:45 – 16:15ב 

  '19:45 – 16:15ד 

  '11:45 – 8:30ו 
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 בחינות מיון

לפני אמירם(, סטודנטים חדשים חייבים להציג ציון בבחינת מיון ארצית באנגלית )פסיכומטרי, אמי"ר, 

 .פתיחת שנת הלימודים

 ומעלה ברמות הלימוד הקודמות. 60סטודנטים ממשיכים חייבים להיות בעלי ציון 

 שם הרמה חלוקה לרמות עפ"י ציון הבחינה

 אמי"ר פסיכומטרי/ אמיר"ם

 פטור +234 +134

 מתקדמים ב' 220-233 120-133

 מתקדמים א' 200-219 100-119

 בסיסי 185-199 85-99

 טרום בסיסי ב' 170-184 70-84

 או*  

 טרום בסיסי א' 150-169 50-69
 

חייבים לגשת  -בכל מקרה. אך פטורים מחובת הנוכחות – חייבים להירשם לקורס 133–132המקבלים 

 .לשני מבחני כיתה ולמבחן המסכם

כדי לעבור לרמת בסיסי.  75הלומדים רמת טרום בסיסי א' חייבים לקבל ציון סופי מעל  סטודנטים*

 ימשיכו לרמת טרום בסיסי ב'. 60-74סטודנטים שיעברו בציון 

 

 ביטול לימודים:

 שיעור החיוב בשכר לימוד  מהות הביטול  מועד 

 פטור מסיבה כלשהי 13.10.19עד 

  ₪  500 מסיבה כלשהי 14.10.19-04.11-19

 ₪  1,000-ולא יפחת מ 25% מסיבה כלשהי 5.11.19-24.11.19

 50% מסיבה כלשהי 25.11.19-08.12.19

 75% מסיבה כלשהי 09.12.19-24.12.19

 100% מסיבה כלשהי 25.12.19

 

 

 בהצלחה,                                                          

 

 שקולניק עינת                 ד"ר ואיל טיבי  

 ראש היחידה לימודי אנגלית למטרות אקדמיות                                       ראש מנהל אקדמי 
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