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  –בעקבות משבר הקורונה 

 תיאטרוןלחוג ה , *בגרות תעודת לבעליללא פסיכומטרי , לתואר ראשון ג"פמתווה קבלת סטודנטים לשנת הלימודים תש

 

 .בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאייםהקבלה ללא פסיכומטרי, בכפוף לעמידה  .1

  :בתנאי הקבלה החוגייםבנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד  .2

 .(באתר החוג)פירוט ניתן למצוא  איון קבלהרמילוי שאלון ובהקבלה לחוג מותנית  2.1

 .או מבחנים חלופיים/ר ו"ל ואמי"החוג מאמץ את החלטות האוניברסיטה באשר למבחני יע .3

 
מחלקת ההרשמה תעדכן את תנאי הקבלה החוגיים  .מחלקת הרשמהיש לבדוק באתר הכללי של  - אנגלית / קבלה עבריתתנאי 

 .באתר המחלקה דף המידע החוגילימי קורונה ב

ירשם יבאנגלית, על ידי המכינה, לאחר ש(, יזומן למבחן סיווג פסיכומטרי)ללא  מי שיתקבל באפיקים האלטרנטיביים :סיווג אנגלית
 ללימודים.

יקבל  מי שלא השלים בגרות בשפה העברית או פסיכומטרי בשפה העברית ולא עשה עד כה בחינת יע"ל / יע"ל נט, :סיווג עברית

  סיווג בעברית. ללימודים, זימון, מהמכינה, לבחינת  לאחר שירשם

 

עם תום סמסטר א', תבדוק ועדת ההוראה של החוג את ההישגים האקדמיים של המועמדים שהתקבלו ללימודים ללא  .4

 70 של ציון לקבל עליהם יהיה, בחוג בלימודים להמשיך כדי. הקבלה איוןיועברו בהצלחה את המבחן החוגי ואת ר םסכ"

יידרשו להשיג  פסיכותיאטרליהמצטיינים  למסלול שיתקבלו מועמדים(. בהמשך)יפורסמו  החוג של הליבה בשיעורי ויותר

 ויותר בשיעורי הליבה. 80ציון של 

 
 .(500) המקובל בחוג)שקלול בגרות ופסיכומטרי(  םציוני בגרות ופסיכומטרי יתקבלו על פי הסכ" בעלימועמדים  .5

 

 בהצלחה 

 

 

 

 

 

  תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה *
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