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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא להקנות ידע בסיסי בתולדות התרבות והספרות האנגלית והאמריקאית,
מיומנויות ניתוח ,חשיבה ביקורתית וכתיבה אקדמית באנגלית .החוג מקנה גם ידע בסיסי
בבלשנות ומציע קורסים רלוונטיים בתחום זה.
יועצת ב"א :ד"ר קרן עומרי
תנאי הקבלה
 .1עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג ומעבר בחינת
כניסה חוגית המיועדת להערכת מיומנות הכתיבה של המועמדים.
 .2מועמדים בעלי  5יחידות אנגלית בבגרות נדרשים לציון של מינימום  100בחלק האנגלי של
הפסיכומטרי או ציון של  204במבחן אמי"ר.
 .3מועמדים בעלי  4יחידות אנגלית בבגרות נדרשים לציון של מינימום  120בחלק האנגלי של
הפסיכומטרי או ציון של  220במבחן אמי"ר.
 .4מועמדים בעלי תעודת בגרות ממוסד לימודים בחו"ל נדרשים לציון מינימום  100בחלק
האנגלי של הפסיכומטרי או  204במבחן אמי"ר.
 .5כל המועמדים לחוג לאנגלית חייבים בבחינת כניסה חוגית בכתב מלבד מועמדים אשר
למדו בבית ספר תיכון בארצות דוברות אנגלית וקיבלו תעודת בגרות באותה מדינה.
 .6קבלה למסלול החד-חוגי אפשרית בשנה א' ,אך מותנית בהמלצה משותפת של בודקי
בחינת הכניסה.
 .7נדרשת עמידה בבחינת הכניסה החוגית גם מתלמידי החוג הרב תחומי המבקשים
להשתתף בקורס ,או בקורסים בחוג כמקבצים או כבחירה.

תנאי הקבלה לשנה מתקדמת
תלמידים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה המעוניינים להמשיך לימודיהם
באוניברסיטת חיפה ,מתבקשים להגיש למזכירות החוג את המסמכים הרלוונטיים ,לאחר
שנרשמו לאוניברסיטה ולחוג .החוג שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמועמדים לעבור
בהצלחה בחינת כניסה לתואר ראשון  ,שעיקרה בדיקת מיומנויות הכתיבה .כמו כן ,הכרה
בלימודים קודמים טעונה דיון בועדת ההוראה החוגית.
הלימודים בחוג מתנהלים בשני מסלולים :המסלול הדו-חוגי 60( ,נ' בחוג)  ,והמסלול החד-חוגי
( 78נ' בחוג ו 42-נ' במקבצים).
תוכנית "דרך הרוח"
החל משנה"ל תשע"ד מחויבים תלמידי האוניברסיטה ללמוד קורסים בהיקף של  6נ"ז במסגרת
תכנית "דרך הרוח" ,תכנית המציעה לימודי העשרה בכל המדעים והתחומים הנלמדים
באוניברסיטת חיפה למען כלל ציבור הסטודנטים.
הרישום לקורסים יתבצע במסגרת אחת מתכניות הלימודים של התלמיד וציוני הקורסים
ישוקללו בציון הסופי .את לימודי "דרך הרוח" ניתן ללמוד בכל אחת משנות הלימוד לתואר .על
המשתתפים בתכנית לבחור קורסים מחוץ לתחום ההתמחות החוגי שלהם בהתאם למוגדר באתר
התכנית .סיום לימודי דרך הרוח בהצלחה הינו ת נאי לקבלת תואר בוגר.
רשימת הקורסים תופיע תחת אתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הרוח – "דרך הרוח"

המסלול הדו-חוגי (סה"כ  60נ')
מבנה הלימודים
שנה א'
חיבור וסגנון א'*
חיבור וסגנון ב'**
מבוא לבלשנות
מבוא לצורות ספרותיות  -שירה
מבוא לצורות ספרותיות  -פרוזה

 4שש"ס
 4שש"ס
 4שש"ס
4שש"ס
 4שש"ס

 3נ'
 3נ'
 4נ'
 4נ'
 4נ'

סה"כ

 20שש"ס

 18נ'

*חובה ללמוד בסמסטר א' את הקורס "חיבור וסגנון א'" ורק בסמסטר ב' את הקורס "חיבור
וסגנון ב'" ,למעט במקרים מיוחדים באישור ראש החוג .ציון עובר בקורס "חיבור וסגנון א'"()65
הוא תנאי קבלה לקורס "חיבור וסגנון ב'" ,למעט במקרים חריגים באישור ראש החוג.
** הקורס "חיבור וסגנון ב'" הינו קורס חובה של שנה א' ולא ניתן להמשיך לשנה ב' מבלי להשיג
בו ציון עובר (.)65

שנה ב'
סקירת הספרות האנגלית במאות 14-18
סקירת הספרות האנגלית במאות 18-19
*** 3שיעורי בחירה

 4שש"ס
 4שש"ס
 12שש"ס

 4נ'
 4נ'
 12נ'

סה"כ

 20שש"ס

 20נ'

התלמיד רשאי ללמוד קורסי בחירה בספרות ו/או בלשון לפי בחירתו ,זאת בתנאי שקיבל ציון
עובר בקורס "חיבור וסגנון ב'".
לא ניתן ללמוד קורס בחירה בבלשנות מבלי לעבור את קורס המבוא בבלשנות .לא ניתן ללמוד
קורס בחירה בספרות מבלי לעבור את קורסי המבוא לצורות ספרותיות ,פרוזה ושירה.
*** אחד מקורסי הבחירה חייב להיות קורס מחוץ לחוג ,מדרך הרוח.
שנה ג'
סקירת הספרות האמריקאית
סקירת ספרות המאה ה20-
 2שיעורי בחירה
 1סמינריון
סה"כ

 4שש"ס
 4שש"ס
 8שש"ס
 4שש"ס

 4נ'
 4נ'
 8נ'
 6נ'

 20שש"ס

 22נ'

המסלול החד-חוגי (סה"כ  78נ')
מבנה הלימודים
שנה א'
חיבור וסגנון א'*
חיבור וסגנון ב'**
מבוא לבלשנות
סקירת הספרות האנגלית במאות 14-18
סקירת הספרות האנגלית במאות 18-19
מבוא לצורות ספרותיות שירה
מבוא לצורות ספרותיות פרוזה
סה"כ

 4שש"ס
 4שש"ס
 4שש"ס
 4שש"ס
 4שש"ס
4שש"ס
 4ש"שס
 28שש"ס

 3נ'
 3נ'
 4נ'
 4נ'
 4נ'
 4נ'
 4נ'
 26נ'

*חובה ללמוד בסמסטר א' את הקורס "חיבור וסגנון א'" ורק בסמסטר ב' את הקורס "חיבור
וסגנון ב'" ,למעט במקרים מיוחדים באישור ראש החוג .ציון עובר בקורס "חיבור וסגנון א'" ()65
הוא תנאי קבלה לקורס "חיבור וסגנון ב'" ,למעט במקרים חריגים באישור ראש החוג.
** הקורס "חיבור וסגנון ב'" הינו קורס חובה של שנה א' ולא ניתן להמשיך לשנה ב' מבלי להשיג
בו ציון עובר (.)65

שנה ב'

סקירת הספרות האמריקאית
סקירת ספרות המאה ה20-
מבוא לתיאוריה ספרותית
 4שיעורי בחירה
סה"כ

 4שש"ס
 4שש"ס
 4שש"ס
 16שש"ס

 4נ'
 4נ'
 4נ'
 16נ'

 28שש"ס

 28נ'

התלמיד רשאי ללמוד קורסי בחירה בספרות ו/או בלשון לפי בחירתו ,זאת בתנאי שקיבל ציון
עובר בקורס "חיבור וסגנון ב'".
לא ניתן ללמוד קורס בחירה בבלשנות מבלי לעבור את קורס המבוא בבלשנות .לא ניתן ללמוד
קורס בחירה בספרות מבלי לעבור את קורסי המבוא לצורות ספרותיות ,פרוזה ושירה.
שנה ג'
 3שיעורי בחירה
 2קורסים סמינריוניים
סה"כ

 12שש"ס
 8שש"ס
 20שש"ס

 12נ'
 12נ'
 24נ'

האחריות להרכבת מערכת השיעורים ,התאמתה לתקנות ולחובות של תכנית הלימודים ,מוטלת
על התלמיד.

הערות לתלמידי המסלול החד-חוגי
.1
.2

.3
.4
.5

תלמידי המסלול החד-חוגי לומדים  78נ"ז בחוג לאנגלית ו 42-נ"ז מחוץ לחוג.
התלמיד רשאי להשלים את כל  42הנקודות הנדרשות מחוץ לחוג במקבץ אחד מוגדר
וקורסים נפרדים או בשני מקבצים.
א .התלמיד חייב ללמוד  20נ"ז לפחות במקבץ אחד מוגדר (מתוך
רשימת המקבצים) .במקבץ זה על התלמיד לכתוב עבודה
סמינריונית.
ב .התלמיד יבחר את יתרת נקודות הזכות ( 22נ"ז) מתוך
הקורסים המוצעים בחוגים השונים בכפוף לדרישות החוג בו
ניתן הקורס ובהסכמת יועץ ב.א בחוג לאנגלית 18 .נ"ז לפחות
חייבות להיות בדרג  2או .3
חובה על תלמיד במסלול החד-חוגי ,הלומד את מרבית קורסי הבחירה בספרות ( 4ומעלה)
ללמוד קורס אחד בנושא תיאוריה/חשיבה ספרותית וקורס אחד ברומן במסגרת שיעורי
הבחירה ,וכן קורס בהיסטוריה של אנגליה או אמריקה במסגרת לימודים מחוץ לחוג.
תלמיד במסלול החד-חוגי יכול לבחור בשפה זרה נוספת במסגרת לימודיו מחוץ לחוג (עד
 8שש"ס שעבורם יזוכה בלא יותר מ 4-נ"ז).
השקלול של הקורסים בחוג לאנגלית מהווה  80%מהציון הסופי ולימודי המקבצים
מהווים  20%מהציון הסופי.

בחינות ותנאי מעבר לתלמידי שני המסלולים
 .1ציון סופי בקורס ייקבע על סמך השתתפות פעילה בשיעורים ,הישגים בבחינה /בחינות,
בתרגילים או בעבודה או שילוב בין כל הדרישות הללו.
 .2תלמיד שנכשל בקורס חובה חייב לחזור עליו ,אולם לא יורשה לעשות זאת יותר מפעם
אחת (בהתאם לתקנון ב.א .של האוניברסיטה).
 .3תלמיד שנה א' שנכשל בשני קורסים ,המשך לימודיו בחוג יישקל מחדש .תלמיד שנה א'
שנכשל בשלושה קורסים לא יוכל להמשיך בלימודיו .תלמיד שנכשל בארבעה קורסים
במהלך לימודיו לב"א לא יורשה להמשיך בלימודיו.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

תלמיד שנכשל בשיעור בחירה יחזור על אותו הקורס או ילמד קורס אחר במקומו .אין
להירשם לאותו קורס בחירה יותר מפעמיים.
ציון המעבר בכל הקורסים הוא  .60בקורס "חיבור וסגנון" ציון המעבר הוא .65
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא ממוצע משוקלל של  65לפחות למסלול הדו-חוגי ו75-
לפחות למסלול החד-חוגי .על תלמידי המסלול החד-חוגי לשמור על ממוצע ציונים של 75
לפחות ,במשך כל שנות לימודיהם בחוג.
ועדת ההוראה החוגית תחליט בעניין המשך לימודיו בחוג של תלמיד שנכשל בקורס
"חיבור וסגנון".
החוג ישקול מחדש המשך לימודיו של תלמיד אשר לא יסיים חובות שנה א' תוך שנתיים
מיום התחלת הלימודים.
הקורס "חיבור וסגנון ב'" הינו קורס חובה של שנה א' ולא ניתן להמשיך לשנה ב' מבלי
להשיג בו ציון עובר.
בקורסים בדרג  1ו 2-יסיימו התלמידים את כל חובותיהם (תרגילים ,עבודות ,בחינות
אמצע סמסטר) לפני הבחינה המסכמת של הקורס.
בקורס דרג ( 3סמינריון) יסיימו התלמידים את חובותיהם לפני הגשת העבודה
הסמינריוניות .תאריך הגשת העבודה הוא בהתאם לתקנון הלימודים הכללי המופיע
בשנתון זה.

חיבור וסגנון
כל תלמיד חייב לעבור את הקורסים "חיבור וסגנון א'" ו"חיבור וסגנון ב'" בציון של 65
לפחות .תלמיד שלא עבר את הקורס "חיבור וסגנון א'" חייב לחזור עליו ולהשיג בו את הציון
הנדרש .דרישה זו חלה גם על "חיבור וסגנון ב'" .תלמיד אשר לא עבר בהצלחה את שני
הקורסים האלה לא יוכל ללמוד קורסים כלל בשנה ב'.

אנגלית שפה זרה

תלמיד החוג לשפה וספרות אנגלית חייב לסיים את חובותיו באנגלית שפה זרה ולהגיע לרמת
פטור עד סוף שנה א' .חובה זו מהווה תנאי להמשך לימודיו בחוג ,ולמעבר לשנה מתקדמת.

הערות כלליות לתכנית הלימודים לתואר הראשון (ב"א)
.1

.2
.3
.4
.5

הקורסים הסמינריונים מיועדים לתלמידי שנה ג' בלבד .עבודה סמינריונית תוגש למרכזת
החוג בשני עותקים ,עם מעטפה מבוילת שעליה כתובת הסטודנט ,לשם החזרת העבודה,
כאשר עותק אחד יכול להישלח בדואר האלקטרוני או על גבי תקליטור למרצה.
התקליטור/הגרסא האלקטרונית יישאר בידי המורה והעותק השני יוחזר לתלמיד.
במסגרת שיעורי הבחירה והסמינריונים לא יוכל תלמיד במסלול הדו חוגי ללמוד אצל
אותו מרצה יותר משני קורסים ,ותלמיד במסלול החד-חוגי לא יוכל ללמוד אצל אותו
מרצה יותר משלושה קורסים.
תלמיד שכבר למד קורס מתקדם בדרג  2או דרג  3לא יוכל לחזור על קורס בדרג  1על מנת
לשפר את ממוצע ציוניו בתואר הב"א.
החוג דורש נוכחות חובה של  80%לפחות בכל קורס
החוג אינו מאפשר לתלמידים להירשם לקורסים חופפים (מבחינת שעות הוראה).

סגירת התואר – סיום החובות לתואר ראשון

לאחר שישלים את חובותיו האקדמיות לתואר ראשון ,חייב התלמיד לפנות למזכירות החוג
בבקשה "לסגור את התואר" .מזכירות החוג תעביר שקלול למדור הבוגרים לאחר שהתלמיד
אישר בחתימתו את ממוצע ציוניו הסופי.

מידע לתלמידים המייעדים עצמם להוראה

לפי דרישות החוג ללמידה ,הוראה והדרכה ,סטודנטים המייעדים עצמם להוראה חייבים לעמוד
בדרישות הרלוונטיות (מטעם החוג ללמידה ,הוראה והדרכה בפקולטה לחינוך) מבחינת קורסי
החובה והציונים הנדרשים בחוג לשפה וספרות אנגלית.

