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ציוןממוצענדרשבהשלמות:80
קורסיהשלמה -ילמדו במהלך שנת הלימודים.
מעברלמןהמניין :
סטודנט שהשלים את הממוצע הנדרש בכל קורסי ההשלמה בהם חויב והעביר לוועדה לתואר שני מסמכים
נאמנים למקור של תעודת התואר הראשון ,יעביר טופס פנייה לוועדה לתואר שני  /למזכירות ביה"ס
בבקשה לעבור לסטטוס מן המניין.
סטודנט שלא השלים את כל קורסי ההשלמה ו/או לא עמד בממוצע הנדרש עד סוף השנה הראשונה
ללימודי התואר השני  /לא העביר את המסמכים המקוריים או הנאמן למקור לא יוכל להירשם לשנה
שנייה/http://graduate-school.biu.ac.il .
*יהדות :
בוגר תואר ראשון מבר אילן מחויב בקורסי יהדות בהיקף  2ש"ש
סטודנט שאינו בוגר תואר ראשון מבר אילן מחויב בקורסי יהדות בהיקף  4ש"ש
סטודנט המבקש להגיש בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים יוכל להגיש טופס פנייה לוועדה לתואר שני
לגב' ציפי ברמן/http://graduate-school.biu.ac.il :
פרטים נוספים ופירוט אודות מגוון קורסי היהדות המוצעים לסטודנטים ניתן למצוא באתר המחלקה
ללימודי יסוד ביהדות /http://yesod.biu.ac.il

*אנגלית 
במידהוסטודנטלאקיבלפטורמחובתאנגליתעלסמךציוןאנגליתבתוארראשון/ציוןפסיכומטרי 
ניתן להיבחן בבחינת מיון אוניברסיטאית המתקיימת לרוב בקיץ שלפי תחילת הלימודים.
בבחינה ניתן לקבל פטור מלימודי אנגלית בתואר שני  /לקבל סיווג לרמת קורס אנגלית לתואר שני .לא
ניתן להירשם לקורס אנגלית ללא ציון בחינת מיון .לבירור מועדי קורסים  /מידע אודות בחינת המיון ניתן
לפנות לאתר המחלקה לאנגלית/ http://efl.biu.ac.il:
אנגלית -מסלול א' מחויב בבחינת מיון לתואר שני
מסלול ב' ייתכן פטור על סמך פסיכומטרי או על סמך ציון באנגלית לתואר ראשון
מאוניברסיטה מוכרת .ניתן לבדוק זאת סופית מול המחלקה לאנגלית.
סטודנט שיחויב בקורס אנגלית יירשם לקורס במעמד הרישום למערכת השעות על פי הקורסים
המוצעים על ידי המחלקה לאנגלית.
לתשומת ליבכם :ייתכן שקורס האנגלית יתקיים מעבר לימים ולשעות של התכנית.
ביה"ס לתקשורת יקיים בחינת פטור מאנגלית בחודש אוקטובר .לתשומת ליבכם ,הבחינה הפנימית של
ביה"ס מאפשרתהמלצהלפטורבלבד ולא סיווג לרמת אנגלית ולכן יש לגשת קודם לבחינות
האוניברסיטאיות ובמידה ולא קיבלתם פטור תוכלו לגשת לבחינה המחלקתית.
סטודנטשלאיקבלפטורמאנגליתולאיירשםלקורסבאנגליתבמהלךשנתהלימודים,ייאלץלפתוח
שנתלימודיםנוספת,דברהעלוללגרורתשלוםנוסף.
לימודיםבקיץ :קורסי התואר השני בקיץ הינם בעלות שונה מעלות קורס במהלך השנה; עם זאת,
בהליך הגשת בקשה לזכאות נבדקת האופציה להחזר חלקי עבור התשלום שבוצע לקורסים אלו.
*לאניתןלקבלזכאותלתוארשניללאהשלמתחובהזו 
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