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עבודה סוציאלית תכנית מבח"ר

מדריך רישום לתכנית הלימודים לתואר שני (מ"א)
שנת הלימודים תשע"ד

סטודנטים יקרים,
ברכותינו לתלמידים עם תום חופשת הקיץ והשיבה לספסל הלימודים ,איחולינו לשנה של אתגר ,עניין
והצלחה.
לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ד ( ,)05.01.05מומלץ לקרוא בעיון את ה"איגרת לתלמיד"
המפורסמת באתר האוניברסיטה/אגף מינהל תלמידים .איגרת זו כוללת מידע כללי על הסדרי
הרישום ועל תקנות שכר הלימוד באוניברסיטה .כמו-כן ,חשוב לעבור על תקנון הרשות
ללימודים מתקדמים.
נשמח לסייע בכל בעיה שתתעורר ו/או הבהרה ,ע"י פנייה למזכירות תלמידים באמצעות
–
לאיילת
או
lshvarzman@univ.haifa.ac.il
ללילך-
הדוא"ל
ajehassi@univ.haifa.ac.il
ובטלפונים  10/2801280או  10/280222/או 10/2801210
במידת הצורך ניתן לפנות לד"ר ענת פרוינד,
 afreund@research.haifa.ac.ilאו בטל.10-2801803 :

ראש

תוכנית

המ"א

במייל:

באיחולי הצלחה,
ד"ר ענת פרוינד – ראש תוכנית ה-מ"א
לילך שורצמן – מזכירות תלמידים
איילת ג'הסי  -מזכירה
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הנחיות כלליות לרישום
מועדי הרישום הממוחשב באינטרנט

לשנה א'  - 119.913בין השעות 10:11-1.:11

לשנה ב '  - .9.913בין השעות 16:11-1.:11

סטודנט/ית שאין להם גישה לאינטרנט מוזמנים להגיע למכללה בשעות הרישום לצורך הזנת
המערכת  :נשים -מתחילת שעות הרישום ועד השעה  ,00:11גברים -משעה  00:11ועד סוף
שעות הרישום.

האפשרות להירשם לקורסים ולשינויים באמצעות הפורטל מוגבלת לשלושה מועדים:
 .0מועד הרישום הייחודי של התלמיד על פי חלון הרישום שלו .הינכם מתבקשים
לבדוק מבעוד מועד את חלון הרישום שלכם.
 .8מהלילה של אותו מועד רישום ייחודי כל יום החל משעה  88:11ועד  1/:11למחרת בבוקר.
 .5החל מתאריך  12.01.8105ועד  81.01.8105משעה  02:11ועד  12:11למחרת .ביום האחרון - 81.01.8105
עד חצות בלבד.
לא יתאפשרו שינויים במערכת לאחר מועדים אלה.

*שימו לב :את שובר התשלום יש לשלם לפחות עשרה ימים לפני ביצוע הרישום הממוחשב .רק
סטודנט ששילם תשלום ראשון ותשלומו נקלט במערכת ,יוכל לבצע רישום ממוחשב במועד
הרישום שנקבע לו.
* בטרם תיגשו לבצע רישום ,הכינו את מערכת השיעורים הרצויה לכם.
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* לצורך בניית המערכת יש להצטייד בחוברת זו בה מתוארת תוכנית הלימודים המתאימה לכל
מסלול לימוד .לקראת מועד הרישום לקורסים נא לבדוק באמצעות האינטרנט את המערכת
המעודכנת.
* לפני מועד הרישום ,ניתן יהיה לראות בפורטל את מועדי הרישום האישיים שנקבעו לכל
תלמיד/ה (חלון רישום) במסלול המפורט:
 – www.haifa.ac.ilסטודנטים  -מידע ושירותים לסטודנט – הזדהות  -מידע אישי לסטודנט -
חלונות רישום.
מידע מפורט בנושא זה ,יישלח אליכם ע"י אגף מערכות מידע במינהל התלמידים.
תחת "רישום סימסטריאלי" קיים כפתור "עזרה" בו יפורטו ההנחיות לביצוע הרישום הממוחשב
במתכונתו החדשה .כל התלמידים מתבקשים לקרוא את ההנחיות בעיון בטרם יחלו את הרישום
עצמו.
ביה" ס שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם התלמיד שלא לפי הכללים האקדמיים
כפי שהוגדרו בשנתון ו/או במסמך זה.
כל תלמיד חייב לרשום את הקורסים שלו במערכת הממוחשבת .קורס שלא יהיה רשום במערכת
הממוחשבת של האוניברסיטה לא ייחשב כקורס ,גם אם התלמיד השתתף בו .תלמיד לא יורשה
לגשת לבחינה ,או להגיש עבודה בקורס זה.
הרישום למערכת ייעשה אך ורק באמצעות האינטרנט
חובת הרישום לקורסים במערכת השיעורים חלה על כל תלמיד פעם אחת בשנה לקראת תחילת
שנה"ל .הרישום לכל הקורסים הוא לכל השנה .האחריות להרכבת מערכת השיעורים והתאמתה
לתקנות ,לדרישות הקדם ולחובות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד.
תכנית הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית כפי שפורסמה במדריך זה ,בשנה בה התקבל
הסטודנט ללימודים ,מחייבת את הסטודנט.
לאחר הרישום עליכם להוציא תדפיס מערכת שיהווה אישור לתכנית הלימודים ולהיותכם
רשומים לקורסים

בשנה"ל תשע"ד:
במסלול א (עם תזה) על הסטודנט לצבור  58שעות לימוד במשך שנתיים.
במסלול ב (ללא תזה) על הסטודנט לצבור  01שעות לימוד במשך שנתיים.

*במסלול עם תזה על הסטודנט להירשם לקורסי חובה ואת שארית השעות להשלים באמצעות קורסי בחירה.
*במסלול ללא תזה על הסטודנט להירשם לכל הקורסים (כל הקורסים הם חובה).
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תוכנית לימודים במ"א – תשע"ד
תכנית גברים שנה א'
מספר קורס
288.4651
288.4655
288.4674
288.4677
288.4673
288.4659
288.4656
288.4657

שם קורס
פילוסופיה של מדעי החברה – גברים
סטטיסטיקה ומחשבים  – 0גברים
סמינר תיאורטי של המגמה – גברים
פסיכותרפיה בעידן פוסט מודרני  -גברים
אלימות במשפחה-היבטים תיאורטיים ופרק' גברים
סמינר קליני של המגמה – גברים
סטטיסטיקה ומחשבים  -8גברים
שיטות מחקר כמותני – גברים

סמסטר
א
א
א
א
ב
ב
ב
ב

שש"ס
2
2
4
2
2
4
2
2

מפגשים
א' 02:11-81:11
ג' 02:11-81:11
א' 81:11-80:11
ג' 81:11-88:11
א' 02:11-81:11
א' 81:11-80:11
ג' 02:11-81:11
ג' 81:11-88:11

תכנית נשים שנה א'
מספר קורס
288.4751
288.4755
288.4753
288.4752
288.4758
288.4756
288.4757
288.4754

שם קורס
טיפול בנשים נפגעות אלימות  -נשים
טיפול במשפחה  -נשים
סטטיסטיקה ומחשבים  – 0נשים
סמינר תיאורטי של המגמה – נשים
שיטות מחקר כמותני – נשים
אלימות כלפי ילדים ונוער  -נשים
סמינר קליני של המגמה – נשים
מדיניות חברתית-עו"ס והמגזר החרדי – נשים
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סמסטר
א
א
א
א
ב
ב
ב
ב

מפגשים
א' 12:11-01:11
א' 01:11-08:11
א' 02:11-81:11
א' 08:11-02:11
א' 12:11-01:11
א' 01:11-08:11
א' 08:11-02:11
א' 02:11-02:11
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תכנית גברים שנה ב'
מספר קורס
288.4653
288.4676
288.4668
288.4660
288.4678
288.4666
288.4669
288.4675
288.4671
288.4664
288.4665

שם קורס
טיפול במשפחה  -גברים
טיפול קצר מועד  -גברים
סוגיות בשיקום  -גברים
שיטות מחקר למתקדמים – גברים  - -חובה למסלול עם תזה בלבד.
חשיבה וטיפול קיומי  -גברים
דילמות בטיפול – גברים  - -חובה
התערבות בקבוצות  -גברים
אבחון וטיפול באלימות במשפחה  -גברים
אבחון וטיפול בזקן ומשפחתו  -גברים
פרקטיקום - 0גברים  --חובה
פרקטיקום - 8גברים  --חובה

סמסטר
א
א
א
א
א
ב
ב
ב
ב
א
ב

מפגשים
א' 02:11-81:11
א' 81:11-88:11
א' 88:11-80:11
ג' 02:11-02:11
ג' 81:11-88:11
א' 02:11-81:11
א' 88:11-80:11
ג' 81:11-88:11
א' 81:11-88:11
ג' 02:11-81:11
ג' 02:11-81:11

שש"ס
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

תכנית נשים שנה ב'
מספר קורס
288.4767
288.4768
288.4772
288.4766
288.4764
288.4770
288.4769
288.4761
288.4762

שם קורס
הפרעות אכילה  -נשים
תיאוריות יחסי אובייקט  -נשים
לחץ ,משבר ואובדן במשפחה  -נשים
טראומה  -נשים
דילמות בטיפול – נשים  - -חובה
גישות הומניסטיות לטיפול  -נשים
פילוסופיה של מדעי החברה – נשים  - -חובה
פרקטיקום - 0נשים  --חובה
פרקטיקום - 8נשים  --חובה

סמסטר
א
א
א
א
ב
ב
ב
א
ב

מפגשים
א' 01:11-08:11
א' 08:11-00:11
א' 00:11-02:11
א' 02:11-02:11
א' 01:11-08:11
א' 08:11-00:11
א' 00:11-02:11
א' 12:11-01:11
א' 12:11-01:11

שש"ס
2
2
2
2
2
2
2
2
2

בברכת הצלחה והנאה בלימודים
מזכירות ביה"ס עבודה סוציאלית תכנית מבח"ר
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