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תכנית בריאות – מידע נוסף אודות תנאי קבלה  

 .מסוימים הממוצע הנדרש יהיה תלוי במקצוע הנלמד בתואר הראשון מקריםב

 .ים במחלקה ובהתאם לקביעת המחלקההקבלה מותנית במספר המקומות הפנוי

 מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר.

 .ישור זכאות לתואר הראשוןאעת ההרשמה יציגו תינתן למועמדים אשר ב עדיפות

 ,המחלקה לניהול אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל

 .סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה של המחלקה מיון

 .על קבלת מועמד הינה בסמכות הוועדה לתואר שני של האוניברסיטה ההחלטה

 

הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות, חייבים להגיש את אישור סטודנטים 

 .סיום הלימודים לוועדה לתואר השני עד סוף דצמבר של אותה השנה

החלטות ועדת הקבלה יתבססו על הציון שהוגש בעת ההרשמה בלבד. הוועדה לא תמתין לקבלת כל הציונים 

לאחר מועד  ת לימודיהם. כמו כן הוועדה לא תתחשב בממוצעי הציונים ששופרושל המועמדים שטרם סיימו א

 .ההרשמה

 

"למידה  י מוסדות המקיימים לימודים בשיטתמועמדים בעלי תואר של שלוחות מאוניברסיטאות בחו"ל ובוגר

  GRE או  GMATבעולם: חייבים בבחינות הכניסה כמקובלמרחוק" ומבקשים להתקבל ללימודי תואר שני, 

 על המועמד להגיש את ציון הבחינה בעת הגשת המועמדות.

 .דטיח קבלה, אלא דיון במועמדות בלבבמבחן אינו מב 70לפחות. ציון  70הציון הנדרש בחלק הכמותי: 

 

הכולל  נט שיהיה מעוניין לעבור למסלול אכל סטודנט חדש מתקבל מלכתחילה למסלול ב ללא מחקר. סטוד

מחקר מתבקש להגיש בקשה לשינוי המסלול ע"ג טופס פנייה של הוועדה לתואר שני עד סוף סמסטר הקיץ של 

 .שנת הלימודים הראשונה על פי נהלי המחלקה. המחלקה מעודדת סטודנטים מצטיינים לעבור למסלול א

 

 קריטריונים המשפיעים על הקבלה

.ממוצע כללי של תואר ראשון  

י מוכח בתחום של מסלול הלימודים המבוקש מהווה יתרון, אבל לא תחליף לאי עמידה בדרישות ניסיון רלוונט

.הממוצע לתואר ראשון  

.ציון ממוצע כללי של תואר שני )או ממוצע חלקי( אם קיים  

.חתך הקבלה ייקבע בתום תקופת ההרשמה על סמך נתוני הנרשמים  

 


