תכנית לימודים להגשמה מקצועית ואישית
תואר ראשון בחוג ללימודים רב תחומיים ,מערך אשכול
מבוא
בחברת הידע המודרנית ובמציאות הכלכלית-מקצועית בעולם בכלל ובישראל בפרט ,הפך תחום
ההתמחות בארגון ,על כל ענפיו :ניהול המשאב האנושי ,רכש ולוגיסטיקה ,ניהול פרויקטים ,ניהול
הידע ומגוון התחומים התומכים ועוטפים את מקומות העבודה ,לתחום המספק תעסוקה לאלפי
אנשים בכל ענפי המשק ,החל מתחום הייצור ,דרך משאבי אנוש  -שיווק ,מכירות ופרסום ,וכלה
באבטחת מידע .כיום ,גופים רבים מבינים את הצורך והיתרון באנשי מקצוע מיומנים ,ומבקשים
מהמועסקים בארגונם להיות בעלי תואר ראשון בתחומים הרלוונטיים מתוך ראיה מערכתית
כוללת ומתן עדיפות לתואר המתמחה בתחום המרכזי בו עוסק הארגון .מכאן גדל הצורך בבעלי
תואר אקדמי לצורך הכרחי .משנה לשנה אנו עדים לדרישה מקצועית וחברתית להרחבת מעגל
הרוכשים השכלה גבוהה .מערך אשכול בחוג ללימודים רב-תחומיים באוניברסיטת חיפה ,מציע
לימודים מרוכזים לתואר ראשון לאדם העובד בכל המסגרות ובכל תחומי העיסוק .לימודים אלה
מותאמים הן לעובד והן למקום עבודה מתוך ראיית העובד כציר המרכזי ברכישת ידע אותו יוכל
להביא לארגון ולסביבת העבודה כולה.
תנאי קבלה
מועמדים מעל גיל 30
* בעלי תעודת בגרות ,או שסיימו מכינה קדם אקדמית במוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה
גבוהה .מועמדים אלה נדרשים להיבחן בבחינת סיווג אנגלית (אמיר/אמיר"ם).
* מועמדים בעלי תעודת בגרות וללא פסיכומטרי יתקבלו על תנאי ויחויבו בעמידה בציון ממוצע
של  70בתום השנה הראשונה ללימודיהם ,כתנאי מעבר לשנה שנייה.
* מועמדים ללא תעודת בגרות וללא פסיכומטרי יחויבו במכינת  .+30את המכינה יש לסיים לפני
תחילת הלימודים .לפרטים יש לפנות לטלפון .04-8240176
מועמדים מתחת גיל 30
* תעודת בגרות מלאה או תחליף בגרות (מכינה קדם אקדמית) ועמידה בבחינה הפסיכומטרית.
הקבלה למועמדים אלו תהיה לפי חתך הקבלה החוגי והאוניברסיטאי .חובה להוציא ציון

פסיכומטרי גולמי  450ומעלה .בנוסף ,חובה לעמוד בציון משוכלל (בגרות/תחליף
בגרות+פסיכומטרי בציון משוכלל  500ומעלה).
מועמד אשר ממוצע ציוניו בבגרות ישראלית עומד על  100ומעלה ,אינו נדרש לבחינה
פסיכומטרית אלא לבחינת סיווג אנגלית (אמי"ר/אמיר"ם וכן בחינת ידע בעברית ,למי שצריך).
חובה לעמוד בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים ,עפ"י דרישות פרטניות עבור כל סטודנט ,כפי
שמופיעות בהודעת הקבלה הרשמית מטעם אוניברסיטת חיפה( .אנגלית ,עברית ,ציון מעבר
ועוד).
דרישות הקבלה בעברית  -תנאי קבלה במבחן ידע בעברית (יע"ל) לשנת הלימודים תשע"ח
לחוגים באוניברסיטה הוא ציון משוקלל  .120מועמדים החייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל):
 )1מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית והינם בוגרי בתי-ספר
תיכוניים ששפת ההוראה בהם לא הייתה עברית.
 )2מועמדים הפטורים מן הבחינה הפסיכומטרית והינם בוגרי בתי-ספר תיכוניים ששפת
ההוראה בהם לא היתה עברית.
רישום מאוחר :סטודנטים שירשמו מאוחר מתאריך ההרשמה הרשמי של אוניברסיטת חיפה,
ויקלידו (בין באופן אישי ובין במזכירות המערך) ,את קורסי התכנית מאוחר לפתיחת שנת
הלימודים האקדמית תשע"ח תחל ב 22/10/2017-יקנסו בדמי איחור עפ"י החלטת
האוניברסיטה ובכפוף לנהלי המוסדות להשכלה גבוהה.
ימי הלימוד בתכנית
משך הלימודים 7 :סמסטרים( :סמסטר א' :אוקטובר-ינואר; סמסטר ב' :מרץ-יוני; סמסטר קיץ:
יולי-ספטמבר).
ימי הלימוד :ימי ג' בין השעות  8.30-19.45וימי ו' בין השעות .13.45-8.00
מטרת התכנית :מערך אשכול מציע תכנית ייחודית לתואר ראשון רב  -תחומי לאנשים העובדים
בכל ענפי המשק ,עם דגש על ניהול המשאב האנושי וניהול הידע .תכנית הלימודים מתבססת על
ניסיון רב שנצבר לאורך השנים באוניברסיטת חיפה בעבודה עם גופים ממשלתיים וציבוריים
(חברת חשמל ,משרדי ממשלה ,צבא ,משטרה) בתחומי עיסוק רבים .התכנית בנויה מקבצים
המותאמים הן לתכנים האקדמיים בחוג ללימודים רב תחומיים והן לעולם התוכן של עובדים
ומנהלים בארגונים .הלימודים מותאמים הן לצרכי העובד (ימים מרוכזים ,גיבוש) והן לצרכי
הארגון (התנהגות ארגונית ,מיומנות למידה ,שיפור השירות ,לוגיסטיקה ,מבוא לכלכלה).

התכנים:
 מקצועות הלימוד :התכנית מעוגנת ב 4-מקבצי לימוד המכילים את מירב המידע העדכני
והרלוונטי עבור משתתפיה על מנת להקנות להם ידע חדש ועדכני בתחומים הבאים:
משפטים

סוציו-פסיכולוגיה

מדעי הרוח

העולם העסקי והאנושי

 פתיחת התכנית מותנית במספר נרשמים.

בכל אחד מהמקבצים ילמד התלמיד כ 30-נקודות זכות (סה"כ  120נ"ז) .רוב הקורסים בני 4
שעות סמסטריאליות וערכם  4נ"ז .חובה להשתתף במהלך התואר ב 4-סמינריונים (כל
סמינר בן  4שעות סמסטריאליות וערכו  6נ"ז).
הכרה בלימודים קודמים :תיבדק באופן פרטני ע"י ועדה אקדמית חיצונית לחוג ,הכפופה
להוראות המל"ג.
חובת לימוד אנגלית כשפה זרה:
כל מועמד חייב לעבור לפני תחילת לימודיו בחינת סיווג לרמת האנגלית.

סטודנטים לא יוכלו להתקבל ללימודים באוניברסיטה ללא סיווג רמת אנגלית

את קביעת הסיווג ניתן לעשות בשני אופנים:





בחינת אמיר"ם (בחינה ממוחשבת של המרכז הארצי לבחינות והערכה) מתקיימת
בתאריכים מרוכזים .את ההרשמה ניתן לבצע:
 oדרך היחידה לאנגלית באוניברסיטה (טלפון  04-8240433קומה  3מגדל
אשכול).
 oבאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה בטלפון / 02-6750647 :בכתובת
האינטרנט http://www.nite.org.il
בחינת אמי"ר מתקיימת במקביל למועדי הבחינות הפסיכומטריות .הרשמה דרך המרכז
הארצי לבחינות והערכה.
שימו לב :לימודי האנגלית אינם כלולים בשכר הלימוד האוניברסיטאי.

סטודנט לא יוכל ללמוד סמינרים אם לא סיים רמת מתקדמים  1של היחידה ללימודי אנגלית
כשפה זרה .סטודנט שלא הגיע לרמת פטור באנגלית (מתקדמים  )2לא יהיה זכאי לתואר.
שעות קבלה:
מדור הרשמה :ימים א' – ה' בין השעות  10.30-9.00ו.14.30-13.00 -
מרכז מידע למועמדים :ימים א' – ה' בין השעות  13.00-9.30ו.15.00-13.30 -
מזכירות החוג :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות .16.00-14.00
יום ג' 13.00-9.00

.16.00-14.00

טלפונים:
04-8240359

שלוחה 3 /2 /1

תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית והקורסים אינם ניתנים לבחירה.
לא יתאפשר מעבר בין תכניות לימודים בתוך המערך או מחוצה לו.

תכנית לימודים לדוגמא*
נקודות זכות

שם הקורס

שעות

מקבץ ניהול המשאב האנושי
4

4

רטוריקה

4

4

התנהגות ארגונית

4

4

מבוא לשיווק

4

4

יסודות הלוגיסטיקה

4

4

פיתוח מיומנות ניהול

4

4

עבודת צוות בצוות רב מקצועי

4

4

שחיקה נפשית במקצועות נותני שירות

6

4

אבטחת איכות והערכה  -סמינריון

4

4

מבוא לציונות ולמדינת ישראל

4

4

מקורות האנטישמיות המודרנית

4

4

היבט לביקורת במגזר הציבורי והפרטי

4

4

מבוא למזה"ת

4

4

המערכת הפוליטית בישראל

4

4

סיפורים פוליטיים

6

4

שואה ותקומה – סמינריון

מדעי הרוח (מדינת ישראל)

מקבץ במשפטים

נקודות זכות

שם הקורס

שעות

4

4

מבוא למשפט הישראלי

4

4

המשפט הקונסטיטוציוני

4

4

דיני מיסים

4

4

דיני עבודה

4

4

סמים מסוכנים

6

4

סדר הדין הפלילי -סמינריון

4

4

שימושי מחשב בסיסיים

4

4

שיטות מחקר (מתוקשב)**

4

4

בניית אתרים באינטרנט

4

4

ניהול המידע בארגון

4

4

בסיסי נתונים באינטרנט

4

4

האינטרנט ככלי ניהולי

6

4

עיבוד נתונים -סמינריון

4

4

מבוא לפסיכולוגיה

4

4

החברה החרדית

4

4

תקשורת המונים

4

4

מבוא לסוציולוגיה

4

4

טיפול במצבי לחץ ומשבר

מקבץ ניהול וארגון המידע

מקבץ בסוציו-פסיכולוגיה

נקודות זכות

שם הקורס

שעות

4

4

תקשורת בין-אישית

120

110

סה"כ לתואר

*בכל מקבץ מוצג מגוון רב מן הנדרש של קורסים ,כדי להמחיש את מגוון הנושאים האפשריים
ללימוד בתכנית זו .התכנית נתונה לשינויים בהתאם להחלטת המערך ושיקוליו.
** שיטות מחקר במדעי החברה והרוח ושימושי מחשב בסיסיים  -קורסים מתוקשבים
במלואם .חובה על כל תלמידי שנה א' ללמוד קורסים אלו בסמסטר הראשון ללימודיהם.

