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 אב תשפ"א  כ'ב"ה, 

 2021יולי   29

 שנה א' בתשפ"ב, בתואר ראשון,  סטודנטים ל

 

   לקורסים באנגלית במהלך התואר רישוםחובת הנדון: 
 

 .לשם השלמת הדרישות לתואר  להן חובות שאתם נדרשים ה חלק מאתכם על  נבקש ליידע   םרישום לקורסיהלקראת  

החל המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון  בישראל  סטודנטים  להשכלה גבוהה, כל הבהתאם להחלטת המועצה  

כתנאי   לסיים שני קורסים באנגלית)לאו דווקא בשנה הראשונה, כמובן( חייבים במהלך לימודיהם  ,משנה"ל תשפ"ב

רסיטה, פיה התקבל הסטודנט לאוניב-ברמת האנגלית שעל  המהותם של שני הקורסים הללו תלוי  .לקבלת התואר

 כדלקמן: 

 

,  בשני קורסי אנגלית כשפה זרהבפסיכומטרי/אמיר/אמירם( חייב  119עד פי הציון שלו באנגלית )- עלסטודנט ש -

קורסי  עבורו הקורסים שבהם הוא חייב הם שני    -  דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב', או יותר

 לומד;   וא לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן ה. קורסים אלה לא ייספרו  הללוהאנגלית 

אנגלית  אחד בלבד בבקורס  בפסיכומטרי/אמיר/אמירם( חייב    120-133בין  ן שלו באנגלית )פי הציו -סטודנט שעל -

 EMI – English as aבשפה האנגלית )בקורס תוכן אחד  יהיה חייב    -   , דהיינו אנגלית מתקדמים ב'כשפה זרה

Medium of Instruction)  כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה ,

.  שעות סמסטריאליות  2בהיקף של    זו )למשל, קורס פיזיקה באנגלית; קורס היסטוריה באנגלית, וכו', לפי העניין(

 לשם קבלת התואר. כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש קורס תוכן זה ייספר לו 

פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה  ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם(    134פי הציון שלו באנגלית )- עלסטודנט ש -

)לא קורס אחד    שעות סמסטריאליות כ"א   2בהיקף של   ( EMIבשפה האנגלית )  בשני קורסי תוכן, יהיה חייב  זרה

 ם קבלת התואר. . שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לש ש"ש!( 2בהיקף של  

 

המוצעים לכם בשפה האנגלית ולדאוג להשלים   קורסים את ה  םככנית הלימודים שלועריכת ת תוכלו לבדוק בעת  

קורסי התוכן באנגלית    . שנים הבאות לפני סיום התוארין אם בבין אם בשנה זו וב  חובה זו במהלך לימודיכם לתואר,

 בתור שכאלה. זיהוי במערכת האינברניתנים ל

ל אנגלית  ה  יקורס • בכשליטתחיזוק  יתרמו  מתנהלשפה  ם  שבה  מהפעילות    הבינלאומית  גדול  חלק  היום 

 . המקצועית, העסקית והאקדמית בעולם

ל • יאפשר  האנגלית  באנגלית    םכ שיפור  אחרים  לימוד  וחומרי  אקדמיים  מאמרים  ולהבין  במהלך  לקרוא 

 . םכלימודי

   .מתקדמיםלתארים לימודים ב ך יהמשולנחול בו הצלחה, וכן ל  עבודהמקום למצוא ם בעתיד כיסייע ל •

 

   בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות ליועצי המחלקות שישמחו לסייע לכם בנושא.

,בברכה         

         

 

    פרופ' אריה רייך 

 סגן הרקטור           
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 ב”ה

July 29, 2021 

To All First Year BA Students, 

 

Subject: Mandatory registration for English courses during the undergraduate degree   
 

Course registration is approaching, and we would like to inform you of some mandatory degree requirements. 

In accordance with a decision by the Council for Higher Education, all students in Israel beginning their 

undergraduate studies from the 2021-22 academic year and onward, will be obligated at some point (not 

necessarily in their first year) to complete two English courses as a precondition for completion of their degree. 

The specifics of these two courses will depend on the English level at which the student was admitted to the 

university, as follows: 

- Students whose English grade (up to 119 on the psychometric/Amir/Amirim) requires at least two 

English as a Foreign Language courses; that is, Advanced English A and Advanced English B – those 

courses will serve as their mandatory English requirements (just like before). These courses will not count 

toward their departmental degree requirements. 

- Students whose English grade (between 120-133 on the psychometric/Amir/Amirim) requires a single 

English as a Foreign Language course; that is, Advanced English B – will be required to take also one 

content course in English (EMI – English as a Medium of Instruction). This will be a departmental course 

in the department’s discipline (for example, a physics course or a history course given in English, as 

relevant), of 2 semester hours. This EMI course will, of course, count as credits (nekudot zechut) toward 

the degree. 

- Students whose English grade (134 or more on their psychometric/Amir/Amirim) exempts them from 

English as a Foreign Language, will be required to take two EMI courses of two semester hours each 

(not one course of 2 annual credit hours!). These two courses will count as credits toward the degree. 

When you register for courses, check which English language courses are being offered. Be sure to fulfill this 

requirement at some point in your years of study, whether this year or in subsequent years, before completing 

your degree. The English content courses are indicated as such in the Inbar portal. 

• English courses will strengthen your abilities in the international language in which a large part of 

professional, business and academic activity takes place. 

• Improving your English will allow you to read and understand academic articles and other academic 

material in English in the course of your studies. 

• It will help you find a job and be successful in it in the future, and will enable you to continue on to 

graduate school.  

 

The departmental advisors will be happy to assist you with any related questions or issues.  

 

Sincerely, 

         
Prof. Arie Reich 

 Vice Rector 
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