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 * חינוך במערכותהתכנית לתואר שני בניהול  –תנאי קבלה 
 
 

 :קבלת מועמד תתבסס על הקריטריונים הבאים
 

 ממכללה להכשרת מורים או תואר B.Ed תואר "בוגר" בחינוך ממוסד אקדמי מוכר או תואר  •
 . בוגר" ממוסד אקדמי מוכר במדעי הרוח או החברה בעל תעודת הוראה"

בתואר הראשון או בציון משוקלל של לימודי התואר הראשון ולימודי  80 ממוצע של לפחות  •
 .1הוראה   תעודת

על יכולתו וכישוריו   ות אקדמיה המעידאנשי מ ותעדיפות תינתן למי שבידיו המלצ -המלצות  שתי •
 .2של המועמד האקדמיים 

 
 לראיון קבלה אישי. ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות להזמין כל מועמד 

 
 תתאפשר מועמדות של בוגרי אוניברסיטאות ומכללות מחו"ל שסיימו תואר ראשון במוסד להשכלה 

 .בכפוף לאישור וועדת הקבלה של התכניתהמוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה וגבוהה  
 
 

 עדיפות תינתן ל:

 .בעלי ניסיון חינוכי •
 .ניהולי. סטודנטים אשר אין להם נסיון ניהולי ידרשו לעבור ראיון קבלה בעלי נסיון •

 
 

 מספר המקומות בתכנית לתואר שני בניהול במערכות חינוך מוגבל. 
 

 קבלה על תנאי 
 

 מועמדים שהתואר הראשון שלהם אינו בתחום החינוך 
 

לימודיהם בחינוך אינו מאפשר   מועמדים מתאימים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהיקף
יוכלו להגיש בקשה ללימודים במעמד של "על תנאי". בקשתם תידון  המשך ישיר ללימודים לתואר שני בחינוך, 

או בקורסים   ו/ יסוד בחינוך להשלים מקצועותבוועדת קבלה ובמידה ויתקבלו במעמד "על תנאי", ידרשו 
   )ראה טבלה להלן(. מתודולוגיים

 רשו להשלים את הקורסים עד תחילת שנת הלימודים השניה.  הסטודנטים ייד
 

 
 
 
 

 
 .ההסמכה מותנית באישורה - התכנית ללא תיזה. התוכנית נפתחת באישור המל”ג * 

  

 
   .במידה ואינך עומד בתנאי הקבלה תוכל להפנות את בקשתך לוועדת חריגים שתדון, לפנים משורת הדין, בכל מקרה לגופו 1
להמלצות מאנשי אקדמיה אך במידה ולא ניתן לקבל המלצות כאלו ניתן לבקש המלצות גם מהממונים במקום  עדיפות תינתן   2 

 . העבודה

 תחילת שנה ב  יסודות בפסיכולוגיה חינוכית 
 תחילת שנה ב  מבוא לפילוסופיה של החינוך 

 תחילת שנה ב  הערכת הישגים לימודיים  
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 אנגלית 
 70בציון סטודנטים המבקשים ללמוד בתכנית ידרשו לעבור בחינה באנגלית 

 
אלו,  סטודנטים . יוכלו להתקבל ללימודים במעמד של "על תנאי"  70סטודנטים שיקבלו בבחינה ציון נמוך מ 

  60לעבור אותו בציון של אוריינות אקדמית באנגלית ו קורס ב הלימודים הראשונה  בשנתלהשתתף יידרשו  
 .לפחות. אי עמידה בתנאי זה תגרור הפסקת לימודים

 
 ללומדים תואר ראשון במוסד אקדמי בחו"ל  תנאי הקבלה 

תבקשו לעבור בחינה פנימית בעברית  יעברית,    סטודנטים שלמדו בחו"ל לתואר ראשון ושפת האם שלהם אינה
לכך המתקיים מעת לעת   יייעוד בקורס  להעשרת שפתם, יוכלו להשתתף יזדקקו. באם  באקדמית גליל מערבי

 .במסגרת שירותי הדיקנט
 
 והענקת פטורים מקורסים  תואר שני במוסד אקדמי אחרכרה בלימודי ה

  באקדמית גליל מערביללמוד מבקש לעבור ו במוסד אקדמי אחר ולתואר שני  החל לימודיוסטודנט אשר  
ציונים מפורט על לימודיו במוסד בו למד ולהציג סילבוסים   ומעוניין בהכרה אקדמית, חייב להמציא דו"ח

קודמים מקנה זכות להפחתה מקבילה במספר נקודות הזכות   בהתאם לדרישת ראש החוג. ההכרה בלימודים
לתואר השני   מנקודות הזכות 60%סטודנט להשלים לפחות ה  הנדרשות לתואר במכללה. בכל מקרה חייב

 . באקדמית גליל מערבי


