תקנון רישום וקבלה
התקנון עשוי להתעדכן מעת לעת

 .1כללי
רישום מועמדים למוסד האקדמי נעשה על ידי מדור רישום וקבלה בלבד .פרטים מדויקים על נהלים
ועל מועדי הרשמה יתפרסמו באתר האינטרנט של המוסד האקדמי לקראת תחילת מועד ההרשמה.

 .2מעמד סטודנט
כלל הסטודנטים אשר התקבלו ללימודים במוסד האקדמי יהיו במעמד סטודנטים "מן המניין" :מעמד
הניתן לסטודנט חדש אשר עומד בכל תנאי הקבלה או לסטודנט הממשיך את לימודיו ועומד בכל דרישות
המוסד האקדמי ו/או תכנית הלימודים.

 .3תנאי הקבלה
תנאי הקבלה האמורים בסעיפים  3.1-3.3שלהלן מהווים את סף הקבלה הפורמלי התחתון ,כלומר,
מועמד בעל נתונים אלו יכול להגיש את מועמדותו ,אך אין בהם די כדי להתקבל.

3.1

תעודת בגרות

תעודת בגרות מלאה – פנימית או חיצונית – היא תנאי קבלה למוסד.
תעודת הבגרות חייבת לעמוד בקריטריונים האלה:
.1

 25יחידות לימוד לפחות.

.2

הממוצע המשוקלל של ציוני בחינות הבגרות יהיה  100לפחות.

.3

מועמד אשר הציון המשוקלל של תעודת בגרות שלו נמוך מ  100אך יש בידו ציון פסיכומטרי
של  700ומעלה יוכל להגיש מועמדותו.
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 3.2שפה
אנגלית :1הנרשמים ללימודים חייבים להיבחן בבחינת אמי"ר ולקבל ציון של  200לפחות ,או להשיג
ציון של  100לפחות במבחן אמיר"ם או בחלק הבוחן את רמת השפה האנגלית בבחינה
הפסיכומטרית .מועמדים שיש בידם תוצאות רשמיות של מבחן  SATיכולים להגיש בקשה לקבל
סיווג לרמת לימוד באנגלית על סמך הציון המילולי המבוסס על הפרקים הבאיםReading, :
Writing and Language.

מפתח ההמרה יהיה כדלקמן :ציון מילולי  – 500-599 SATרמת מתקדמים א; ציון מילולי SAT
 – 600-669רמת מתקדמים ב; ציון מילולי  670 SATומעלה  -רמת פטור.
עברית :מועמדים שאינם דוברי עברית שפת אם יצטרכו להיבחן במבחני רמה בעברית (מבחן יע"ל)
ולהגיע לרמה ה' ומעלה ( 84לפחות).
3.3

פסיכומטרי
בחינת הפסיכומטרי אינה חובה אך מועמד אשר יש בידיו ציון פסיכומטרי ,יוכל למסור אותו בשלב
הרישום למוסד והוא יהווה חלק מתנאי הקבלה.
 3.4מכינה אקדמית (למועמד שאין בידו תעודת בגרות רגילה)
מועמדותם של תלמידי מכינה תידון על פי "ציון התאמה" :ממוצע משוקלל (ללא בונוסים) של
תעודת הגמר של המכינה ושאר הקריטריונים המופיעים בתקנון זה.
 3.5ציון S.A.T
מועמדים בעלי תעודה בגרות מחו"ל יציגו ציון של  1300לפחות במבחן ה.S.A.T -
 3.6יום מיון
מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף יוזמנו במייל ליום מיון הכולל:
 3.6.1מבחן מאיה
מבחן מאיה של המרכז הארצי לבחינות והערכה מורכב מ  50שאלות הבודקות את כישורי החשיבה
הביקורתית ופתרון הבעיות ,ואינו דורש שינון מוקדם או תרגול מתמטי .אורכו  70דק'.
 3.6.2מבחן כתיבה
המועמדים יתבקשו לכתוב מסה אשר תשקף את יכולותיהם בחשיבה ביקורתית ,הצגת טיעונים
מבוססים ובכתיבה טובה ובהירה .דוגמאות הכתיבה יוערכו על ידי לפחות שני חברי סגל שונים.

 1קיימת אפשרות להשתתף בקורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה ברמות בסיסי או מתקדמים א' ולהיבחן במבחן רמ"א (בהתאם ללוחות
הזמנים של המרכז הארצי לבחינות והערכה) ,אך לא יאוחר מסוף חודש יולי מדי שנה .מדובר בלימודים עצמאיים באחריות המועמד ועליו להוכיח שעמד
בדרישות האנגלית באמצעות הצגת אסמכתא מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה כי נבחן ועבר כנדרש ברמת בסיסי לפחות את מבחן רמ"א תוך
הצגת ציון רשמי במחלקת רישום וקבלה.
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 3.6.3קבוצת דיון
המועמדים יתבקשו להשתתף בקבוצת דיון בנושא הטקסט שקראו כחלק מההכנה ליום המיון
וייבחנו בהיבט של דינמיקה קבוצתית.
 3.7ריאיון אישי
מועמדים אשר עברו בהצלחה את יום המיון יוזמנו לריאיון אישי שבו ייבחנו תחומי העניין
האינטלקטואלים שלהם .הראיונות יבוצעו על ידי שני חברי סגל אקדמי לפחות.

מועמד אשר למד לפחות  30נ”ז במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג -ציוניו יילקחו בחשבון כחלק
מתהליך הקבלה.
המוסד האקדמי שומר לעצמו את הזכות לשנות את תהליך המיון ואת מרכיבי הקבלה מעת לעת על פי שיקול
דעתו .השינויים יפורסמו באתר טרם תחילת תקופת המיונים.

 .4סדרי הרישום
 4.1תהליך ההרשמה
4.1.1
4.1.2

מילוי טופס רישום מקוון או ידני
מענה על שאלה עיונית אחת אשר מופיעה בטופס הרישום .ללא מענה על שאלה זו ,טופס

4.1.3

ההרשמה לא ייבדק.
צירוף המסמכים הבאים:
א.

4.1.4

תצלום של תעודת הזהות  /תמונת פספורט

ב .קובץ עם התשובה לשאלה העיונית
דמי הרישום ישולמו עם זימון המועמד ליום המיון .דמי הרישום ישולמו לפני
מועד יום המיון .ניתן לשלם את דמי הרישום דרך האינטרנט ,באופן טלפוני או להגיע
ישירות למשרדי המוסד.

המוסד האקדמי שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה והקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתו.
השינויים יפורסמו באתר בתחילת תקופת ההרשמה למוסד.

 4.2קבלה ללימודים
4.2.1

מועמד שיימצא מתאים ללימודים יקבל הודעה טלפונית והודעה בכתב.

4.2.2

הודעת קבלה תקפה ,הינה הודעה שהתקבלה ישירות ממדור "רישום וקבלה" .כל הודעה
מגורם אחר במוסד אינה בעלת תוקף.

4.2.3

המוסד מבהיר כי לא תהיה כל אפליה בין מועמדים בשל גזעם ,מינם ,דתם ולאומיותם.
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 4.3ביטול לימודים
4.3.1

במקרה של ביטול לימודים בטרם החל הסטודנט את לימודיו בפועל ,יוחזר שכר הלימוד
במלואו.

4.3.2

במקרה של ביטול לימודים כחודש לפני תחילת הלימודים – ראה תקנון שכ"ל ומלגות
סעיף  ,3.2א'.

 4.3.3במקרה של ביטול לימודים בפרק הזמן שבין  30יום לפני מועד תחילתם ועד שבועיים לפני
מועד תחילתם -ראה תקנון שכ"ל ומלגות סעיף  3.2ב'.
4.3.4

במקרה של ביטול לימודים לאחר תחילת השנה ובמהלך שנת הלימודים -ראה תקנון שכ"ל
ומלגות סעיף  3.2ג',ד'.

4.3.5

מועמד המבקש לבטל את הרשמתו יודיע על כך בכתב למדור "רישום וקבלה".

 4.4עדכון פרטים אישיים
4.4.1

למנהל הסטודנטים.
באחריות הסטודנט להודיע על כל שינוי בפרטיו האישיים ִ

4.4.2

עדכון הפרטים האישיים או הודעה על שינוי כתובת למכתבים יתבצעו על ידי העברת
הודעה בכתב למדור רישום וקבלת תלמידים.

4.4.3

במנהל הסטודנטים.
הודעות יועברו לסטודנטים על פי הכתובת הרשומה ִ
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