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לפי תוצאות פרק האנגלית כשפה זרה אילן ממוינים לקורסי אנגלית -סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר

מרכז אתר הבניתן לקבל מבחנים אלה מידע על . בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר או במבחן אמיר"ם

   .הארצי לבחינות והערכה

 

 חובת לימודי אנגלית כשפה זרה  

 סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית כשפה זרה עד לסוף שנת לימודיו השנייה )שנה קלנדרית(.   .1

ת כשפה זרה כבר בשנת  חובה על סטודנטים ברמות טרום בסיסי ב' או בסיסי להירשם לקורסי אנגלי .2

 הלימודים הראשונה. 

 מומלץ ללמוד קורס אנגלית כבר בקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים )הקורסים בעלות נפרדת(. .3

 

 סיווג לרמות  -קורסי אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון 

קורס )או על סמך סיום בהצלחה של  ומעלה בפסיכומטרי 134ציון  – כשפה זרהמלימודי אנגלית  פטור
 (.מתקדמים ב'  ברמת

 
 . 120-133ציון בפסיכומטרי בטווח   -קורס מתקדמים ב' 

, קריאה מינימלית של הטקסט האקדמי להגיע להבנה מקסימלית דרך מטרתם של קורסי מתקדמים ב' היא •

  . בנוסף,על מגוון סוגיו )מאמר טיעוני, מחקר אמפירי וכדומה( על ידי שימוש בטכניקות קריאה מאפיינות

סטודנטים . תם בפסקה בעלת מבנה אקדמיכתיבהצגתם בדיבור ורעיונות דרך  פקתה קדמיםקורסים אלו מ

    הדרישות בקורסים האקדמיים בכללותם.להתמודדות עם  כליםברמה זו מקבלים את ה

 מרוכז.  כקורס קיץוניתן גם ליות שעות סמסטריא 4קורס סמסטריאלי בהיקף קורס מתקדמים ב' הוא  •

 הקורס מעניק פטור מחובת אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון.   •

 
 )או על סמך סיום בהצלחה של קורס בסיסי(.  100-119ציון בפסיכומטרי בטווח   -קורס מתקדמים א' 

  ןכובתפיסת לכידות הטקסט האקדמי דרך הבנת הקשרים שבין הרעיונות,   עוסקים  א' קורסי מתקדמים •

אישית )כמו דיאלוגים  -פיתוח היכולת להפיק קשרים שכאלו על ידי שימוש באמצעים שונים לתקשורת ביןב

ופרזנטציות(. סטודנטים ברמה זו מקבלים כלים להבנת טקסט אקדמי מלא המהווה את הבסיס לדרישות  

 רמת מתקדמים ב'. 

 מרוכז.  כקורס קיץוניתן גם שעות סמסטריאליות  4קורס סמסטריאלי בהיקף ורס מתקדמים א' הוא ק •

 לאחר סיום קורס מתקדמים א' יש ללמוד קורס מתקדמים ב'.   •
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 קורס ב או +)או סיום בהצלחה של קורס ברמת טרום בסיסי א  85-99בפסיכומטרי בטווח ציון  -קורס בסיסי 
 (.'בסיסי ב טרום

 ,הסוגה האקדמית והבסיס הדקדוקי והמבני שלבהעשרת אוצר המילים  מקדיםהבסיסית מת קורסי הרמה  •

כדי להפיק רעיונות עצמאיים.   הנפוצות בו,ז'אנר זה, כמו גם שימוש במילים ב מאמריםל חשיפהדרך 

 סטודנטים ברמה זו מקבלים את הבסיס לרמות המתקדמות בהן ידרשו בהבנה והפקה של שפה מורכבת

 יותר

שעות סמסטריאליות או  6 שעות שנתיות. ניתן ללמוד אותו כקורס סמסטריאלי בן   3ף הוא בהיקקורס בסיסי  •

 . מרוכז שנתיות או כקורס קיץ שעות 3

 לאחר סיום קורס בסיסי יש ללמוד קורס מתקדמים א'  •

 
 .בור מקרים חריגים ובאישור מיוחדע .70-84ציון בפסיכומטרי בטווח  -קורס טרום בסיסי ב' 

דנטים הזקוקים לשיפור והדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה האנגלית הכוללות  הקורס מיועד לסטו •

 חזרה על דקדוק, מבנה המשפט והרחבת אוצר המלים.

 כקורס קיץ.  וניתן בדרך כלל   סמסטריאליות  שעות 6 קורס בהיקף קורס טרום בסיסי ב' הוא  •

 מקורס זה עוברים לקורס בסיסי. •

 

 קביעת רמה או עדכון רמה  

לפני תחילת שנת לימודיו   סטודנט שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב להיבחן בבחינת אמי''ר או אמיר''ם .1

המרכז הארצי הראשונה באוניברסיטה כדי שתקבע רמתו באנגלית כשפה זרה. הבחינה מתבצעת דרך 

 .לבחינות והערכה

במקרים בהם רמת האנגלית אינה תואמת את הרמה המופיעה במערכת המידע האישי )אינבר( יש   .2

 לפעול לפי הכללים הבאים: 

יש להעביר אל היחידה לאנגלית   -שינוי רמה בעקבות קורסי אנגלית לתואר ראשון במוסד מוכר אחר  .א

את האישור על קורס האנגלית אותו   ( efl.unit@biu.ac.il :כשפה זרה )באמצעות הדוא''ל

 .ס, מספר שעות הקורס וציון סיום הקורס. כל מקרה ייבדק לגופולמדת, סילבוס מפורט של הקור

להירשם לקורסים באמצעות היועץ   ניתן יהיהלאחר אישור היחידה ועדכון הרמה במחשב  רק

 ירטואלי.  והו

יש לבקש מהמרכז הארצי לבחינות והערכה    -  ינוי רמה בעקבות בחינת פסיכומטרי/אמי''ר/אמיר''םש .ב

 אילן. לא יתקבלו אישורים שיוצגו ע''י סטודנטים.  -להעביר את הציון לאוניברסיטת בר

יש להעביר אל היחידה לאנגלית כשפה זרה    - -שינוי רמה בעקבות סיום קורס קיץ במוסד מוכר אחר .ג

את האישור על קורס האנגלית אותו למדת, סילבוס   ( efl.unit@biu.ac.il :)באמצעות הדוא''ל

 .ס, מספר שעות הקורס וציון סיום הקורס. כל מקרה ייבדק לגופו מפורט של הקור

 להירשם לקורס המשך במידה ונדרש.  ניתן יהיהלאחר אישור הבקשה ועדכון הרמה  
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 לקויות למידה והתאמות  

על מנת לקבוע את זכאותם לרישום לקבוצות   למדור תמיכה והנגשהלפנות סטודנטים בעלי לקות למידה צריכים 

 .  לא יינתנו התאמות ללא אישור מדור תמיכה והנגשהמיוחדות או לקבלת התאמות בבחינות. 

 

 

   מיוחדותותוכניות   ייעודיותתוכניות 

  להירשם צריכים לניהול המחלקהשל  אורט במסלול הלומדים' א שנה סטודנטים - התוכנית לניהול .1

 בהתאם לרמת האנגלית שלהם. ו בלבד להם הייחודיים  לקורסים

  .תשפ''גהקורסים בלהלן פירוט קבוצות 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהלום, זרועות הביטחון    מגן, ינשופים,סטודנטים בתוכניות מיוחדות )כדוגמת  –תוכניות מיוחדות  .2

בהתאם לרמת ווכדומה( יירשמו לקורסי אנגלית המיוחדים להם במסגרת התוכנית בה הם לומדים 

 האנגלית שלהם. 

 

 

שעות   שם קוד מלא 
  סמסטר 

 א'

שעות  
סמסטר  

 ב'

 ש"ש  מועד

 אנגלית למתקדמים א'    411140-01
 שעות סמסטריאליות(   4)קורס בן 

4 
 

 2 16:00-20:00ג'

 אנגלית למתקדמים א'    411140-50
 שעות סמסטריאליות(   4)קורס בן 

 
 2 16:00-20:00ג' 4

 אנגלית למתקדמים ב'   411220-50
 שעות סמסטריאליות(   4)קורס בן 

 2 16:00-20:00ג' 4 

 אנגלית למתקדמים ב'   411220-51
 שעות סמסטריאליות(   4)קורס בן 

 2 16:00-20:00ג' 4 
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