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הנדון :זכויות סטודנטים להתאמות במבחנים
סטודנט/ית יקר/ה,
לשכת דיקאן הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן רכזה במסמך זה את זכויות הסטודנטים הזכאים
להתאמות לימודיות .המסמך מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
הארכת זמן במבחנים:
 .1סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים להארכת זמן של  15דקות לכל שעה למשך כל התואר.
האישור יינתן ע"י גב' שרה לוזון ,ראש מדור תוכניות חו"ל.
 .2סטודנטים עולים חדשים/תיירים ,עד שבע שנים בארץ (ע"פ תאריך העלייה) ,זכאים
להארכת זמן של  15דקות לכל שעת מבחן ולכל היותר  30דקות בכל התארים .האישור
יעודכן אצל המשגיחים בעת הבחינה .במידה ולא  -יש לפנות לגב' שרה לוזון ,ראש מדור
תוכניות חו"ל.
 .3סטודנט שמקבל מבחן מתורגם לשפת אמו לא זכאי להארכת זמן באותו המבחן.
 .4סטודנטים עולים חדשים/תיירים דוברי אנגלית הלומדים בתוכניות בשפה האנגלית אינם
זכאים להארכת זמן.
 .5סטודנטים עולים שאינם דוברי אנגלית הלומדים במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית או
בקורסי שפה (למעט אנגלית שפה זרה) אינם זכאים להארכת זמן במבחן.
 .6סטודנטים בני מיעוטים שסיימו את לימודיהם הקודמים במוסד שבו שפת הלימוד אינה
עברית זכאים להארכת זמן של  15דקות לכל שעת מבחן ולכל היותר  30דקות במבחנים.
האישור יינתן ע"י מר רפעת סווידאן ,יועץ אקדמי לסטודנטים בני מיעוטים.
 .7סטודנטים מעל גיל  60זכאים להארכת זמן של  15דקות לכל שעת מבחן .האישור יעודכן
אצל המשגיחים בעת הבחינה.
הארכת זמן בבחנים  -בבחנים תינתן הארכת זמן של  15דקות לכל שעת בוחן ,בתנאי שאורך
הבוחן  40דקות ומעלה.
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הארכת זמן באנגלית כשפה זרה:
 .1סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים להארכת זמן של  30דקות בבחינות באנגלית כשפה זרה
בכל תקופת לימודיהם לתואר ראשון .האישור יינתן ע"י גב' שרה לוזון ,ראש מדור תוכניות
חו"ל.
 .2סטודנטים עולים חדשים /תיירים עד שבע שנים בארץ ,זכאים להארכת זמן של  30דקות
בבחינות באנגלית כשפה זרה בכל תקופת לימודיהם לתואר ראשון .האישור יעודכן אצל
המשגיח/ה בעת הבחינה .במידה ולא  -יש לפנות לגב' שרה לוזון ,ראש מדור תוכניות חו"ל.
 .3סטודנטים בני מיעוטים זכאים להארכת זמן של  30דקות בבחינות באנגלית כשפה זרה בכל
תקופת לימודיהם לתואר ראשון .האישור יינתן ע"י מר רפעת סווידאן ,יועץ אקדמי
לסטודנטים בני מיעוטים.
הארכת זמן בלימודי תעודה בחשבונאות /מבחנים ארוכים (מעל  6שעות) בחשבונאות
 .1סטודנטים עולים חדשים ,עד  10שנים בארץ ,זכאים להארכת זמן בבחינה של  30דקות
גלובליות לחלק פתוח ו 15-דקות גלובליות לחלק רב ברירתי .בחלק משולב (פתוח  +רב
ברירה) יהיו זכאים להארכת זמן של  30דקות גלובליות .האישור יינתן ע"י גב' שרה
לוזון ,ראש מדור תוכניות חו"ל.
 .2סטודנטים בני מיעוטים שסיימו את לימודיהם הקודמים במוסד שבו שפת הלימוד אינה
עברית ,זכאים להארכת זמן בבחינה של  30דקות גלובליות לחלק פתוח ו 15-דקות
גלובליות לחלק רב ברירתי .בחלק משולב (פתוח  +רב ברירה) יהיו זכאים להארכת זמן
של  30דקות גלובליות .האישור יינתן ע"י מר רפעת סווידאן ,יועץ אקדמי לסטודנטים
בני מיעוטים.
סטודנטים לקויי למידה/מוגבלות
 .1סטודנטים לקוי למידה זכאים לקבלת התאמות בהתאם לאבחון מת"ל או אבחון/תיקוף
ממרכז חדד .האישור יינתן ע"י היחידה למעורבות חברתית.
 .2סטודנטים עם מוגבלות זכאים להתאמות בהתאם למסמכים רפואיים .האישור יינתן ע"י
היחידה למעורבות חברתית.
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תרגום בחינות
כל סטודנט עולה עד  7שנים בארץ זכאי לקבל תרגום של מבחנים לשפה האנגלית לפי הפירוט
הבא :שנה א'  4 -בחינות בסמסטר ,שנה ב' ומעלה  2 -בחינות בסמסטר .תרגום הבחינות מותנה
בהסכמת המרצה וכרוך בתשלום בכרטיס אשראי בלבד .למימוש ההתאמה יש לפנות למדור
תלמידי חו"ל בלשכת דיקן הסטודנטים.
שימוש במילון
שימוש במילון הינו באישור מרצה הקורס בלבד.
סטודנטים עולים וסטודנטים בני מיעוטים יורשו להשתמש במילון או במילונית ממוחשבת שאינה
מרעישה (ושלא מאפשרת גישה לרשת האינטרנט) ,למעט בקורסי שפה.

דיקאנט הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
מאחלים לך הצלחה בלימודים
ומזמינים אותך לפנות אלינו בכל שאלה ועניין:

 ראש מדור תוכניות חו"ל -גב' שרה לוזון מייל sara.luzon@biu.ac.il :טלפון:
077-3643585
 מרכזת סטודנטים יוצאי אתיופיה -גב' טזתה גרמאי מיילtezeta.garmay@biu.ac.il :
טלפון077-3643587 :
 יועץ אקדמי לסטודנטים בני מיעוטים -מר רפעת סווידאן מייל:
 Rfat_sweidan@hotmail.comטלפון052-63336383 :
 היחידה למעורבות חברתית -גב' שרון קז'דן מיילsharon.kazhdan@biu.ac.il :
טלפון03-5317459 :
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