قواعد شمولیت

قواعد شمولیت
در مکتب لیسه

2011-01-28

DARI

برای شمولیت در رشته های
تحصیلی مکتب لیسه به چه
چیز ها ضرورت است؟

برای ورود به رشته های تحصیلی عمومی مکتب لیسه شما باید:
•  9سال مکتب اجباری را تکمیل کرده و یا دارای عین تحصیالت باشید
• قبالً مکتب لیسه را نخوانده باشید
• رشتۀ تحصیلی را حد اقل در نیمۀ سال که  20ساله میشوید آغاز کرده باشید
برای واجد شرایط بودن در رشته های مسلکی باید در زبان سویدنی یا سویدنی منحیث زبان دوم ،انگلیسی،
ریاضی و حد اقل در پنج مضمون مکتب اجباری نمرۀ کامیابی داشته باشید.
برای واجد شرایط بودن در رشته های آمادگی برای کالج باید در زبان سویدنی یا سویدنی منحیث زبان دوم،
انگلیسی ،ریاضی و حداقل در نه مضمون مکتب اجباری نمرۀ کامیابی داشته باشید.
برای رشته های اقتصاد و علوم اجتماعی همچنان رشتۀ کالسیک ،از جمله نه مضمون اضافی چهار مضمون
باید جغرافیه ،تاریخ ،علوم مدنی و دینی باشد.
برای رشته های علوم طبیعی و تکنولوژی ،از جمله نه مضمون سه مضمون باید بیولوژی ،فزیک و کیمیا باشد.
برای رشتۀ زیبایی شناسی تمام نه مضامین انتخابی هستند .بهر حال ،امتحان مهارت/قابلیت ممکن است
گرفته شود.
برای واجد شرایط بودن به رشتۀ گوناگون خاص ،دانش قبلی در یک مضمون یا مضمونی که مخصوص رشتۀ
گوناگون باشد الزمی است.

چگونه میتوان درجۀ
شایستگی را محاسبه کرد

برای رشته های تحصیلی مشهور بعضی اوقات تعداد درخواست کنندگان بیشتر از بست تحصیلی است.
در اینصورت مکتب انتخاب میکند .کسانیکه باالترین درجۀ شایستگی را داشته باشند شامل میشوند .درجۀ
شایستگی مجموع بهترین نمرات در  16مضامین است .برای رشته های همراه با امتحان لیاقت ،نمرات
امتحان نیز حساب میشود.
تعداد نمرات برای کسانیکه در بهار سال  2011از مکتب اجباری فارغ گردیده اند:
20 = MVG

15 = VG

10 = G

تعداد نمرات برای کسانیکه در آغاز بهار سال  2013از مکتب اجباری فارغ گردیده اند:
20 = A

17,5 = B

15 = C

12,5 = D

10 = E

( 0 = Fمثالً ناکامی)

تعداد نمرات برای صنف های دراز مدت -بطور مثال (فزیک ،کیمیا و بیولوژی) از حاصل ضرب تعداد صنف
های دراز مدت با تعداد مضامین مذکور بدست میاید .وضع نمودن صنف های دراز مدت از شروع سال
تعلیمی  2012/13به اینطرف متوقف گردیده است .حد اکثر نمرات  -یا درجه شایستگی  320نمره است.
با آغاز ثبت نام برای سال تعلیمی  ، 2014/15کسانیکه زبان معاصر را منحیث زبان انتخابی خود خوانده
اند میتوانند برعالوۀ  16بهترین نمرات ،تعداد نمرات آنرا شامل سازند .در آنصورت حداکثر درجۀ شایستگی
 340نمره میشود.

