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לימודי חובה  -אנגלית כשפה זרה
חובה על כל סטודנט להציג רמת ידע באנגלית על פי ציון הבחינה באנגלית במבחן הפסיכומטרי ,אמיר או אמיר"ם .בהתאם
לרמתו ,יהיה הסטודנט פטור מלימודי אנגלית ,או לחלופין ,יהיה עליו לבחור באחת משתי החלופות להלן:
א .ללמוד בקורס פרונטלי בכיתה.
ב .ללמוד בקורס מקוון.

את לימודי האנגלית יש להתחיל כבר בשנת הלימודים הראשונה וללמוד ברציפות עד להגעה לרמת פטור
לכל המאוחר בסוף שנת הלימודים השנייה .הפרטים על לימודי האנגלית מופיעים להלן בפרק של היחידה
ללימודי אנגלית כשפה זרה.
חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו במכללה.
סטודנטים שלא יסיימו את חובותיהם באנגלית עד תחילת שנה ג' יורשו להירשם בשנה ג' אך ורק לקורסי אנגלית כשפה זרה
וללמוד אותם עד לסיום חובותיהם .כמו כן ,הסטודנטים יכולים ללמוד אנגלית גם במוסדות אקדמיים אחרים .רשימת
המוסדות המוכרים לצורך זה נמצאת אצל האחראיים המנהליים.
מיון לקורסים :כל הסטודנטים המתקבלים למכללה ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות חלק האנגלית של המבחן
הפסיכומטרי הארצי או מבחן אמיר או אמיר"ם .סטודנטים המתקבלים למכללה ללא המבחן הפסיכומטרי חייבים לגשת
למבחן אמיר"ם על מנת לקבל רמה תקפה באנגלית ,לפני הרישום לקורסים.
לפי תוצאות הבחינה מסווגים הסטודנטים כדלקמן:
 .1פטור מלימודי אנגלית.
 .2מתקדמים ( 2מתקדמים ב') :קורס "מתקדמים ( "2מתקדמים ב') על פי ציון פסיכומטרי ,אמיר או אמיר"ם או על
סמך סיום בהצלחה של קורס מתקדמים ( 1מתקדמים א') .קורס "מתקדמים ( "2מתקדמים ב') מועבר במשך 4
שעות שבועיות במהלך סמסטר אחד .קורס "מתקדמים ( "2מתקדמים ב') הינו ברמה מתקדמת ביותר ומתמקד
בשיפור מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית .המטרה היא להעניק אוטונומיה לסטודנט בהבנת הנקרא של טקסטים
אקדמיים אותנטיים .בסיום קורס המתקדמים בציון "עובר" הסטודנט מקבל פטור.
 .3מתקדמים ( 1מתקדמים א') :קורס "מתקדמים ( 1מתקדמים א')" על פי ציון פסיכומטרי ,אמיר או אמיר"ם או על
סמך סיום בהצלחה של קורס "טרום מתקדמים ( ")2+( 1בסיסי) .קורס "מתקדמים ( "1מתקדמים א') הינו ברמה
מתקדמת ומתמקד בשיפור מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית .בסיום הקורס בציון "עובר" עולה הסטודנט לקורס
מתקדמים ( 2מתקדמים ב').
 .4טרום מתקדמים ( )2+( 1בסיסי) :עפ"י ציון פסיכומטרי אמיר או אמיר"ם או על סמך סיום בהצלחה של קורס
"מתחילים ( 2טרום בסיסי ב')" .הקורס מדגיש את הבנת הנקרא של טקסטים בתחומים שונים ברמה
אוניברסיטאית בינונית .נוסף על מיומנויות קריאה ,כולל הקורס גם חזרה יסודית בדקדוק ובאוצר מילים .בסיום
הקורס בציון "עובר" עולה הסטודנט לקורס "מתקדמים ( 1מתקדמים א)'".
 .5מתחילים ( 2טרום בסיסי ב') :עפ"י ציון פסיכומטרי אמיר או אמיר"ם  .מיועד לסטודנטים הזקוקים לחזרה
בדקדוק ובקריאה של יסודות האנגלית .בסיום הקורס בציון "עובר" עולה הסטודנט לקורס "טרום מתקדמים 1
(( )2+בסיסי)".
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היקף שעות הלימוד והציון הקובע את הרמה:
היקף שעות

רמה באנגלית
פטור
מתקדמים ב'

נק' חיתוך

קוד קורס

 134ומעלה
 4שעות סמסטריאליות =

133 - 120

57-122

מתקדמים א'

 4שעות סמסטריאליות =
 54שעות לימוד

119 - 100

57-112

בסיס

 6שעות סמסטריאליות =
 81שעות לימוד

99 - 85

57-104

טרום בסיסי ב'

 6שעות סמסטריאליות =
 81שעות לימוד

84 - 70

57-102

 54שעות לימוד

כל סטודנט אשר לא השיג ציון פטור בבחינה ,חייב לשלב קורס אנגלית מהשנה הראשונה ללימודיו ,למעט סטודנט ברמת
"מתקדמים" .הצגת ציון רמה באנגלית היא תנאי לעריכת מערכת .סטודנט אשר לא יוכל להציג ציון ברמה המאפשרת לו
להירשם לקורס ברמת "מתחילים  "2לפחות ,יוכל לערוך מערכת רק באישור מיוחד.
הכרה בלימודי אנגלית במוסדות אקדמיים אחרים
המכללה האקדמית אשקלון תכבד פטור או קורסי אנגלית של המוסדות הרשומים מטה:
 .1אוניברסיטאות :אוניברסיטת בר-אילן ,אוניברסיטת בן-גוריון ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל-אביב,
הטכניון ,אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה .בכל מקרה ,ההכרה בפטור או אישור הרמה הם בסמכותה של
הוועדה לקביעת מעמד.
 .2מכללות אקדמיות המעניקות תואר  B.A.או  B.Scושהמיון לרמות האנגלית מתבצעת על פי הסטנדרטיים
האוניברסיטאיים (בחינה פסיכומטרית ,אמיר או אמיר"ם) .לא יוכרו קורסים ולא יוכר פטור של מוסדות
המעניקים  B.Edו B.Tech -או מוסדות שבהם מתבצע המיון על בסיס מבחנים פנימיים.
פטור מלימודי אנגלית
פטור מלימודי אנגלית לתלמידים העונים על אחת מהדרישות הבאות ותקף לעשר שנים לאחר קבלתו:
 .1עברו את מבחן האנגלית של הבחינות הפסיכומטריות או אמיר"ם בציון שנקבע .
 .2סיימו בהצלחה קורס מתקדמים באנגלית כשפה זרה באחד המוסדות המפורטים לעיל.
 .3בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית.
 .4בעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני.
 .5בעלי ציון של  500ומעלה בחלק ה Verbal -של בחינת  S.A.T.צריכים להציג אישור מתאים לאחראי המנהלי.
 .6הסבה לעבודה סוציאלית:
סטודנטים בעלי תואר  .B.Aממוסד אקדמי מוכר ,הפטור באנגלית יוכר ללא הגבלת זמן והתיישנות.
סטודנטים בעלי תואר  B.Edאו  B. Techישובצו ברמת מתקדמים א'.
התשלום עבור הקורסים
כל קורס שמתחת לרמת "מתקדמים  "2חייב בתשלום נוסף על שכר הלימוד השנתי המלא ואשר אינו נכלל בשכר הלימוד
לתואר ראשון.
קורסים מקוונים אינם מחויבים בתשלום למעט תשלום עבור הבחינה.

