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 B.A.של המכללה האקדמית אשקלון

חלק ראשון  -פרטי מידע לסטודנט
המכללה האקדמית אשקלון
עבר והווה
המכללה האקדמית אשקלון נוסדה ביוזמתה של הנהלת אוניברסיטת בר אילן בשנת  1965והייתה לשלוחה הראשונה של
האוניברסיטה בארץ .מייסדיה קבעו לה מטרות דתיות וחברתיות ,שעיקרן היה להעניק לתושבי הפריפריה את ההזדמנות
ללמוד לימודים אקדמיים הרחק ממרכזי הלימוד הידועים שפעלו במרכז הארץ .המכללה פעלה כשלוחה למעלה משלושים
וחמש שנה עד שנת  . 1990תנופת פיתוח שהחלה עם כניסתו של מנהל שלוחה בשלהי שנות השמונים ,הביאה לגידול במספר
הלומדים ולהכרה של משרד החינוך בשלוחה כמכללה אזורית .עם ההכרה הורחבה הפעילות בשלוחה ונוספו למסגרת
הלימודים מכינות קדם-אקדמיות ,לימודי השלמה ,השתלמויות שונות ולימודי הנדסאים.
תנופת הפיתוח והגידול הרב במספר הסטודנטים במכללה האזורית הובילו לצירופה של המכללה לתוכנית המועצה להשכלה
גבוהה להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה באמצעות מכללות אקדמיות חדשות .המכללה האזורית זכתה לשדרוג
נוסף ,כאשר הוכרה כמכללה אקדמית שפועלת באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן .המכללה שובצה במערך התכנוני
של המועצה להשכלה גבוהה וקנתה מקום של כבוד במפה האקדמית החדשה של המדינה בראשית שנת .2000
המעבר של המכללה לאחריות מנהלית ואקדמית של המועצה להשכלה גבוהה הציב לה רף אקדמי חדש וחשוב ,ולאחר
שעמדה במבחנים רבים זכתה המכללה בשנת  2003לעצמאות אקדמית .בשנת  2007הוסמכה המכללה והוכרה כמוסד ישראלי
להשכלה גבוהה ,בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח  .1958כיום המכללה פועלת כמוסד אקדמי ,הרשאי להעניק
תוארי  B.A.ותוארי  M.Aשל המכללה האקדמית אשקלון לצד תוארי  B.A.של אוניברסיטת בר אילן.
מאז שהחלה המכללה ללמד תארים בתוכנית לימודים מלאה בשנת  1993ועד היום העמידה המכללה למעלה מ14,000 -
בוגרים ,מתוכם:


כ 3000 -סטודנטים במסלול הלימוד של המכללה האקדמית אשקלון.



כ 11,000 -סטודנטים במסלול הלימוד של אוניברסיטת בר אילן.

כיום לומדים במכללת אשקלון למעלה מ –  5,000סטודנטים במסגרות לימוד שונות:
מסגרת הלימודים האקדמית ,ביה"ס להנדסאים ,המכינות הקדם אקדמיות ועוד.
במסגרת הלימודים האקדמית לומדים כ 3,700 -סטודנטים בשני מסלולי לימוד:


מסלול הלימוד של המכללה האקדמית אשקלון.



מסלול הלימוד של אוניברסיטת בר אילן.

