
 

 תשפ"ג –הנחיות לרישום לקורסים 

 ואיחולינו לשנת לימודים פורייה. גתלמידים יקרים, ברכותינו לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"

 הרישום יתבצע דרך הפורטל בלבד. מועדי הרישום מעודכנים בפורטל האישי. מועדי רישום:

 16:00 – 14:00בין השעות  – 08/09/2022 חמישישנה א': יום 

 16:00 – 14:00בין השעות  – 12/09/2022 ניש שנה ב': יום

 16:00 – 14:00בין השעות  – 11/09/2022 אשוןשנה ג': יום ר

 

 12/9/22-השני עד יום ו 5/9/22-ה שניהחל מיום לבניית מערכות יתקיים  "אבהלתלמידי ייעוץ 

 . 12:00עד  10:00בין השעות 

חובות הלימוד הן בהתאם לכתוב בשנתון של שנת תחילת הלימודים בחוג לכל 

( וכולל מידע לפי שנת לימודסטודנט. תקנון החוג בשלמותו מופיע בשנתון )

 מחייב על תנאי מעבר, חובות, מועדי מסירת עבודות וכו'.

 :דגשים חשובים עבורכם 

 ריות להרכבת מערכת השיעורים, בדיקתה והתאמתה לדרישות האח

תוכנית הלימודים מוטלת על הסטודנט. החוג רשאי לבטל קורסים אליהם 

נרשם הסטודנט שלא לפי הכללים האקדמיים של החוג כפי שהוגדרו 

 בשנתון, וללא התראה.

  ימים לפני מועד הרישום על 10יש לשלם את שובר התשלום הראשון עד-

 המערכת תיפתח לרישום.מנת ש

 במעמד "על תנאי" )עברית,  "אפסטודנט שהתקבל ללימודים בשנה"ל תש

אנגלית, ממוצע וכו'( חייב להשלים את חובות ההרשמה ולהעביר את 

 האישור למחלקת ההרשמה לצורך פתיחת המערכת לרישום.

 בהתאם תשפ"ב למשנה" החל חיפה באוניברסיטת האנגלית לימודי מתווה 

 כחלק באנגלית פטור לרמת להגיע סטודנט כל על חובה מל"ג להנחיות
 על .3 בדרג לקורסים כניסה תנאי היא זאת בחובה עמידה לתואר. מחובותיו

 פטור להעניק או האנגלית בשפה המועמד של ידיעותיו רמת את לסווג מנת
 אמירם( )פסיכומטרי/אמיר/ באנגלית סיווג בבחינת הסטודנט מחויב מהם,
 כל ועל באנגלית סיווג רמות ארבע ישנן לאוניברסיטה. הקבלה מתנאי כחלק

 כאמור: הכניסה בבחינות לסיווגו בהתאם אנגלית קורסי ללמוד סטודנט

 טרום הבאים: הקורסים את ילמדו בסיסי טרום סיווג ברמת סטודנטים -
 ב'. מתקדמים א', מתקדמים בסיסי, בסיסי,



        בסיסי, :הבאים הקורסים את ילמדו בסיסי סיווג ברמת יםסטודנט -
 ב'. מתקדמים א', מתקדמים

 הקורסים את ילמדו א' מתקדמים סיווג ברמת סטודנטים -
 ב'. מתקדמים א', מתקדמים הבאים:

  הקורסים את ילמדו ב' מתקדמים סיווג ברמת סטודנטים -
 באנגלית. אחד תוכן קורס ב', מתקדמים הבאים:

 באנגלית. תוכן קורסי שני ילמדו פטור: סיווג תברמ סטודנטים
 

 היחידה בפרק או זרה שפה אנגלית ללימודי היחידה באתר לקרוא ניתן פירוט
 .בשנתון המופיע זרה כשפה אנגלית ללימודי

 

 
 


