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 מכינה ללימודי תואר ראשון במדעי המדינה 
 :  מטרת המכינה

 ללימודי תואר במדעי המדינה בהתאם לדרישות המחלקה.  כניסה ישירה  .1

 גבוהה.   לימודית  ברמה למידה והרגלי  כלים קנייתה .2
 

   שנות לימוד 12. אישור על 2ומעלה        30גיל  . 1: יש לעמוד בשני התנאים הבאים:   תנאי קבלה למכינה
 

 :  משך המכינה וימי לימוד
 כולל בחינות(: )לא  21/8/20 –  21/5/24 –שלושה חודשים 

 . 13:00 – 8:00בין השעות  - ו' יום , ו20:45  – 9:00בין השעות  - ב'יום 
 

 : תוכנית הלימודים
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : במכינה ללומדים יתרונות

 לימודים באווירה אישית ותומכת.  ✓
 קבלה ישירה ללימודי תואר במדעי המדינה ללא פסיכומטרי. ✓
 קורס אנגלית במכינה מהווה הכנה למבחן אמי"ר.  ✓
" ו"מדע וטכנולוגיה" יוכרו כנ"ז בתואר במסגרת  ופוליטיקה ישראליתהקורסים "יסודות המשטר  ✓

 (.  60יש לעבור כל קורס בציון עובר ) קורסים כלליים. 
 מקנה פטור מקורס הבעה עברית במהלך לימודי התואר.  קורס "כתיבה מדעית"ב 66ציון סופי של  ✓
 

 להלן(:שהקריטריונים  בכל)יש לעמוד    תנאי קבלה לתואר
 המקצועות הנלמדים במכינה. ( בכל  60ציון עובר ) . 1
 ומעלה.  76. ממוצע כללי של 2
 במבחן אמי"ר  )ראה הסבר למטה(.  185. ציון 3
 

 : בחינות
 ב'.  -א' ו  –בשני מועדים  במכינה תתקיימנה הבחינות  - בחינות המכינה  .1
 –  אמי"ר   בחינת .2

o בחינת מיון באנגלית המתבצעת    –הכנה לקראת בחינת אמי"ר    במסגרת קורס אנגלית במכינה ניתנת
 המרכז הארצי לבחינות והערכה.  ע"י

o  .על פי ציון בחינת אמי"ר ייקבע סיווג לרמת אנגלית בלימודי התואר 
o  ו. ז  בבחינהומעלה   185ציון   –תנאי קבלה לאוניברסיטה 
o  באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה באחריות התלמיד/ה, ותתבצע לבחינהההרשמה . 
o  (.6/7/21 – לבחינה )תאריך סיום הרשמה 1-2/9/21 –מועד בחינת אמי"ר שלאחר המכינה 
o  בקישור זהלתלמידים שמבקשים להיבחן בתנאים מותאמים, יש לפעול בהתאם להנחיות. 

 
 ₪   5,500  – עלות המכינה

 
 . 4/21/29-, לא יאוחר מ בקישור זה -  מועמדות למכינה  יש להגישבשלב הראשון, : רישום למכינה

 ₪.  234לאחר מכן יישלח לך טופס רישום מקוון הכולל מילוי פרטים ותשלום דמי רישום בסך 
 .   05/21/12עד לתאריך    -מועד הרישום למכינה 

 פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים. : הערה
 7384486-03בטלפון: או  plus@biu.ac.il.30: בדוא"ל  לפרטים נוספים ניתן לפנות

 ש"ש שעות מקצוע
 2 52 אנגלית  

 1 26 אשנב לסטטיסטיקה 
 2 52 כתיבה מדעית  

 2 52   יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית
 1 26   מדע וטכנולוגיה

 8 208 סה"כ

https://www.nite.org.il/other-tests/amir/
https://www.nite.org.il/special-test-accommodations/
https://forms.office.com/r/q55fmVyfxL
mailto:30.plus@biu.ac.il

