שאלות ותשובות – קבלה לחוג הפרעות בתקשורת
 .1מהם תנאי הקבלה?
לשנת תשפ"ב תנאי הקבלה הם  650לפחות בציון הפסיכומטרי וגם  640לפחות בציון ההתאמה.
מי שעומד בתנאי הקבלה יזומן לראיון קבלה בחוג.
 .2האם עליי להתכונן לראיון הקבלה?
אין צורך בהכנה מוקדמת לראיון הקבלה.
 .3אם למדתי שנה אחת הפרעות בתקשורת במוסד אחד ,אני יכול לעבור אליכם לשנה ב'
ישירות?
לא ,צר יך להתחיל את התואר משנה א' בלבד ולעמוד בתנאי הקבלה של שנת הקבלה.
 .4אם ממוצע הבגרויות שלי הוא  ,xמהו ציון הפסיכומטרי שאני צריך לקבל כדי לעמוד בתנאי
הקבלה?
יש באתר מחשבון ציוני קבלה ,דרכו ניתן לקבל תשובות.
 .5אני לא עומד בתנאי הקבלה בציון האנגלית ,האם זה אבוד בשבילי?
לא ,אנחנו מבקשים ציון אנגלית של  ,120במידה ואת/ה לא עומד/ת בתנאי הזה ,ואת/ה
מתקבל/ת לחוג ,יהיה עליך להשיג את הציון עד לפתיחת שנת הלימודים .ניתן להגיע לרמת
האנגלית ע"י מבחן אמיר או אמירם או פסיכומטרי בלבד (ולא ע"י קורס אנגלית).
 .6יש לי תואר ראשון ,מהם תנאי הקבלה בשבילי?
ציון של  85לפחות בתואר וציון של  650לפחות בפסיכומטרי (ציון התואר הראשון מחליף את
ציוני הבגרות אך לא את הפסיכומטרי).
 .7יש לי תואר ראשון חלקי בציון של  ,85האם זה יכול להחליף את ציוני הבגרות שלי?
כן ,בתנאי שלמדת לפחות  40ש"ס במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
 .8איך אני יכול לדעת איזה פטורים אני אקבל?
לא ניתן לדעת מראש ולא ניתן להתחייב .רק בתחילת כל סמסטר ניתן יהיה להגיש בקשה
לפטורים.
 .9אני עומדת לסיים תואר שני ,האם זה מספיק כדי להתקבל ללימודים אצלכם?
נדרש ציון של  85בתואר השני כדי להגיע לראיון קבלה בחוג.
 .10כמה ימים בשבוע לומדים?
לומדים  5ימים בשבוע ,ניתן לראות מערכת של שנת הלימודים הקודמת כאן.
 .11הלימודים מתקיימים באוניברסיטה?
לא ,הלימודים מתקיימים בבית חולים תל השומר ,למעט יום בשבוע בשנה א' שהלימודים
מתקיימים באוניברסיטת תל אביב.
 .12האם בסיום התואר נדרש פרקטיקום/סטאז' כדי להתחיל ולעבוד?
הפרקטיקום מתבצע במהלך  3.5שנות הלימוד ,בסיום הלימודים הבוגרים נרשמים למבחן
הרישוי של משרד הבריאות ואחר קבלת הרישיון יכולים להתחיל לעבוד במקצוע.

