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בעקבות משבר הקורונה –
מתווה קבלת סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ג לתואר ראשון ,ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות*  ,החוג לאמנות
 .1הקבלה ללא פסיכומטרי ,בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים.
 .2בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ,על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:
 2.1הקבלה לחוג לאמנות מותנית במבחן חוגי מעשי (תרגיל בית ברישום) ,בהצגת תיק עבודות ובריאיון קבלה.
א .תרגיל בית ברישום**:
בחרו שלושה עד חמישה חפצים שיש לכם בבית והם נושאים משמעות כלשהי עבורכם .העמידו אותם יחד
בצורה לא שגרתית ,וצרו רישום שלהם בגודל של רבע עד חצי גיליון ( 35X50או  70X50ס"מ) ,בעיפרון ,גרפיט
או דיו .חשבו היטב על ההעמדה של החפצים ,על הסביבה והרקע ,ועל הקומפוזיציה של הרישום שלכם בתוך
תחומי הגיליון.
ב .תיק עבודות:
הכינו תיק עבודות שכולל בין  15ל 20-עבודות שנעשו בשנתיים האחרונות (לא משנה המדיום :ציור ,רישום,
פיסול ,צילום ,עבודת מחשב או כל מדיום אחר ,או שילוב ביניהם) .צלמו היטב את העבודות ,והכינו קובץ PDF
שבו כל עבודה תופיע על עמוד משלה .אם אינכם יודעים כיצד ליצור קובץ  ,PDFניתן גם לשלוח מצגת Power
.Point
ג .שאלון הרשמה:
מלאו את הפרטים הנדרשים בטופס שנשלח אליכם.
 .3החלטות האוניברסיטה בעניין מבחני יע"ל ואמי"ר  /אמי"רם תאומצנה על ידי החוג.
תנאי קבלה עברית  /אנגלית  -יש לבדוק באתר הכללי של מחלקת הרשמה .מחלקת ההרשמה תעדכן את תנאי הקבלה החוגיים לימי
קורונה בדף המידע החוגי באתר המחלקה.
סיווג אנגלית :מי שיתקבל באפיקים האלטרנטיביים (ללא פסיכומטרי) ,יזומן למבחן סיווג באנגלית ,על ידי המכינה ,לאחר שיירשם
ללימודים.
סיווג עברית :מי שלא השלים בגרות בשפה העברית או פסיכומטרי בשפה העברית ולא עשה עד כה בחינת יע"ל  /יע"ל נט ,יקבל לאחר
שירשם ללימודים ,זימון ,מהמכינה ,לבחינת סיווג בעברית.

 .4אם תתקיים מכינת קיץ בית ספרית ,מועמדים ללא פסיכומטרי יתבקשו לעבור בהצלחה את מכינת קיץ והתאמתם לחוג
תיבחן במהלכה.
 .5עם תום שנת הלימודים ,תבדוק ועדת ההוראה של החוג את ההישגים האקדמיים של המועמדים שהתקבלו ללימודים ללא
סכ"ם ,ועברו בהצלחה את המבחן החוגי ואת ריאיון הקבלה ותשקול את המשך לימודי הסטודנט/ית.
 .6מועמדים בעלי ציוני בגרות ופסיכומטרי יתקבלו על פי הסכ"ם (שקלול בגרות ופסיכומטרי) המקובל בחוג לאמנות (.)520
בהצלחה
* תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית ,או שוות ערך לה
** מעת לעת ,התרגיל ברישום יכול להשתנות
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