
 
 
 
 
 

 

 מקוונים –לפטור רישום לקורסי אנגלית 

 סמסטר א תשע"ז

 

 ,סטודנטים שלוםל

לימודי האנגלית מהווים מרכיב חשוב ביותר במהלך הלימודים האקדמיים. השפה האנגלית 

הינה כלי מרכזי להשתלבות בשוק התעסוקה והתעשייה הגלובלי. היחידה ללימודי אנגלית 

בשנקר מכשירה את הסטודנטים לידיעת אנגלית אקדמית בדגש על מיומנויות הקריאה, 

    הכתיבה, הדיבור והבנת הנשמע.  

בתואר ראשון.  לפטורהמועצה להשכלה גבוהה פיתחה קורסים מקוונים ללימודי אנגלית 

קיימים בשנקר. הסטודנטים מתהקורסים המקוונים מוצעים כחלופה לקורסים הפרונטליים ה

   .מוזמנים לבחור בין הקורס המקוון לבין הקורס הפרונטלי

 י הלימוד והתרגולים לכל המעוניין. הקורסים המקוונים יהיו פתוחים בחינם לשימוש בתכנ

הקורסים המקוונים ילמדו ברמות הבאות: רמת טרום בסיסי, רמת בסיסי ורמת מתקדמים 

    . )בינוני( א'

אנו ממליצים להשתמש בפלטפורמה שפותחה במועצה להשכלה גבוהה כחיזוק ללימודי 

 האנגלית המתקיימים בשנקר.  

 

 להלן מספר דגשים :

  המקוונים מבוססים על למידה עצמאית ואינם מלווים בתמיכה פדגוגית הקורסים

. ההרצאות בקורס המקוון או בהשתתפות בשיעורים פרונטליים של מרצי שנקר

 בתרגולים אינטראקטיביים. תמצולמות ומלוו

 א מתקדמים, בסיסי, בסיסי טרום – לרמות פותחו המקוונים הקורסיםכי  לב שימו '

 )בינוני(.

מעבר  עלות וללא כרגיל בשנקר יתקיים והוא מקוון קורס אין' ב דמיםמתק לרמת

 .לשכר הלימוד הקבוע

  סיום בחינת לבצע יש אנגלית מלימודי פטור לקבליש לציין כי כדי לעלות רמה או 

 . קורס

 : חלופות שתי מוצעות



 
 
 
 
 

 

מבחן פנימי של שנקר יחד עם הסטודנטים שלמדו את הקורסים לגשת ל. 1

)פרטים לרישום למבחן  300₪ באנגלית הואמבחן הפנימי מחיר ההפרונטליים. 

 בהמשך המסמך(.

 .או אמיר"ם . לגשת למבחן אמי"ר2 

  .יש לציין כי הקורס המקוון פתוח לכולם והוא כלי עזר ללימוד הבנת הנקרא

להיכנס לקורס המקוון לתרגול במקביל כל וסטודנט שלומד את הקורס הפרונטלי י

 נוסף.

  ניתן למצוא בתקנון שכר  המתקיימים בשנקר עלויות קורסי האנגליתפירוט על

 לימוד באתר שנקר.

 

  א' תשע"זנהלי שיבוץ לסמסטר 

 

 רישום לקורס פרונטאלי: 

סטודנט שייבחר ללמוד קורס פרונטאלי הנלמד על ידי מרצי שנקר יירשם  .א

  שנקר לקורס הפרונטלי על פי רמתו.באמצעות היועץ הווירטואלי של 

לרישום לקורסי אנגלית בסמסטר א' תשע"ז ברמה טרום בסיסי, בסיסית ,  .ב

-5/10 התאריכים בין פתוח יהיה הווירטואלי היועץמתקדמים א' ומתקדמים ב' 

14/10 . 

 

 רישום ללימוד אנגלית דרך קורס מקוון:

סטודנט שייבחר ללמוד קורס מקוון יעשה זאת דרך אתר האוניברסיטה  .א

 . http://study.onl.co.ilהפתוחה:   

ן הפנימי של שנקר סטודנט שניגש לקורס אנגלית מקוון ומעוניין להיבחן במבח .ב

, הווירטואלי(, יעדכן דרך היועץ בתאריכים הנ"לא'  סמסטר)שמתקיים בסוף 

 שייפתח בתאריכים 

רשם ילשים לב לה קורס מקוון )ישאנגלית מבחן לשהוא רשום ל 5/10-14/10

 . לפי רמת האנגלית שנקבעה לך( 

 ע"י עדכון זה הסטודנט יבטיח את מקומו במבחן הפנימי של שנקר.

 

 

http://study.onl.co.il/


 
 
 
 
 

 

 ₪.  300המחיר למבחן הפנימי בשנקר הוא  .ג

 

 21/02/2017, מועד ב'  30/1/2017 –מועד א' בסיסי -אנגלית טרום 

  21/02/2017, מועד ב' 30/1/2017 –מועד א' אנגלית בסיסי 

  '21/02/2017, מועד ב' 30/1/2017 –מועד א' אנגלית מתקדמים א 

 הערה:

'. כלומר, לא ניתן ו ב 'במועד א אחתבאותו סמסטר אפשר לגשת לבחינה ברמה 

 .בכל מועד רמה אחרתלהיבחן באותו סמסטר 

 

 19/12/2016עליך להסדיר את תשלום המבחן עד התאריכים הבאים: 

 

סטודנט המעוניין לבטל את השתתפותו בקורס הפרונטלי וללמוד את הקורס  .ד

נהלי המקוון יחויב על הקורס בהתאם לנהלי שנקר. )ראו תקנון שכר לימוד, 

  )http://www.shenkar.ac.il/he/pages/admission-, נשירה מקורסי אנגלית

tuition 

 

 

 בברכה,

 ליאת כהן

 מתאמת לימודי אנגלית

 שנקר

 

http://www.shenkar.ac.il/he/pages/admission-tuition
http://www.shenkar.ac.il/he/pages/admission-tuition

