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 תכנית לימודים חצי מתוקשבת

 תואר ראשון בחוג ללימודים רב תחומיים, מערך אשכול

 מבוא

מרבית תחומי העבודה ל לקבלהתואר ראשון מהווה תנאי הכרחי להשתלבות ו ,בחברה המערבית בימינו

והחברה. בו בזמן, בחברה המערבית ככלל ובישראל כפרט, האוכלוסייה משתלבת בשוק העבודה בשלבים 

 מציע מערך אשכול בחוג ללימודים רב תחומייםמוקדמים כך שמתקיים הצורך לשלב בין עבודה ללמידה. 

עושה  תכניתיים ועבודה. האיכותית ברמה אקדמית גבוהה המאפשרת לשלב בין לימודים אקדמ תכנית

 שימוש בכלים המתוקשבים העדכניים ביותר המאפשרים לשלב בין השניים.

 תנאי קבלה

  30מועמדים מעל גיל  

. גבוהה להשכלה המועצה י"ע מוכר אקדמי במוסד אקדמית קדם מכינה שסיימו או, בגרותבעלי תעודת * 

 (.ם"אמיר/אמיר) אנגלית סיווג בבחינת להיבחן נדרשים אלה מועמדים

תחילת  +. את המכינה יש לסיים לפני30 * מועמדים ללא תעודת בגרות וללא פסיכומטרי יחויבו במכינת

 .04-8240176רטים יש לפנות לטלפון הלימודים. לפ

  30מועמדים מתחת גיל 

* תעודת בגרות מלאה או תחליף בגרות )מכינה קדם אקדמית( ועמידה בבחינה הפסיכומטרית. הקבלה 

 450סיכומטרי גולמי פ והאוניברסיטאי. חובה להוציא ציוןלמועמדים אלו תהיה לפי חתך הקבלה החוגי 

 500ומעלה. בנוסף, חובה לעמוד בציון משוכלל )בגרות/תחליף בגרות+פסיכומטרי בציון משוכלל 

 ומעלה(.

ומעלה, אינו נדרש לבחינה פסיכומטרית אלא  100מועמד אשר ממוצע ציוניו בבגרות ישראלית עומד על 

 , למי שצריך(.יע"ל-לבחינת סיווג אנגלית )אמי"ר/אמיר"ם וכן בחינת ידע בעברית

 

ם לשנת הלימודים תשע"ח לחוגי (יע"ל) ידע בעברית תנאי קבלה במבחן - דרישות הקבלה בעברית

 (:יע"ל)מדים החייבים בבחינת ידע בעברית מוע. 120באוניברסיטה הוא ציון משוקלל 

 ספר תיכוניים-מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית והינם בוגרי בתי .1

 .ששפת ההוראה בהם לא הייתה עברית

ספר תיכוניים ששפת ההוראה -מועמדים הפטורים מן הבחינה הפסיכומטרית והינם בוגרי בתי .2

  .בהם לא היתה עברית

חובה לעמוד בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים, עפ"י דרישות פרטניות עבור כל סטודנט, כפי 

 ציון מעבר ועוד(.יע"ל, שמופיעות בהודעת הקבלה הרשמית מטעם אוניברסיטת חיפה. )אנגלית, 
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 ימי הלימוד בתכנית

-יולי קיץ: סמסטר; נייו-מרץ :ב'סמסטר ; ינואר-אוקטובר  :סמסטר א'סמסטרים: ) 7משך הלימודים: 

 (.ספטמבר
, ובימי ו' בין השעות  חיפה 65בקמפוס הנמל רח' הנמל   21.30-17.00ימי הלימוד:  ימי ה' בין השעות 

 אוניברסיטה.קמפוס הב 13.45-8.00

    13:45-11:00הקורסים באנגלית )למי שחייב( מתקיימים בימי ו' בשעות. 

 :התכנים

 העדכני המידע מירב את המכילים לימוד מקבצי 4-ב מעוגנת תכניתה: הלימוד מקצועות 

 :הבאים בתחומים ועדכני חדש ידע להם להקנות מנת על משתתפיה עבור והרלוונטי

 פסיכולוגיה-סוציו ניהול המשאב האנושי, הידע והמידע בארגון

 משפטים חברה, ממשל ומדינה

 נרשמים במספר מותנית התכנית פתיחת. 

 

 במהלך להשתתף חובה(. ז"נ 120 כ"סה) זכות נקודות 30-כ התלמיד ילמד מהמקבצים אחד בכל

 (.ז"נ 6 וערכו סמסטריאליות שעות 4 בן מינרס כל) סמינריונים 4-ב התואר

 להוראות הכפופה, לחוג חיצונית אקדמית ועדה י"ע פרטני באופן תיבדק :קודמים בלימודים הכרה

 .ג"המל

תיבדק באופן פרטני ע"י ועדה אקדמית חיצונית לחוג, הכפופה להוראות  :הכרה בלימודים קודמים

 המל"ג.

 חובת לימוד אנגלית כשפה זרה: 

 לעבור לפני תחילת לימודיו בחינת סיווג לרמת האנגלית )פסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם(. חייבכל מועמד 

 ללא סיווג רמת אנגלית קבל ללימודים באוניברסיטה סטודנטים לא יוכלו להת
 

 

 :אופנים בשני לעשות ניתן הסיווג קביעת את

 בתאריכים מתקיימת( והערכה לבחינות הארצי המרכז של ממוחשבת בחינה) ם"אמיר בחינת 

 :לבצע ניתן ההרשמה את. מרוכזים

o (.אשכול מגדל 3 קומה 04-8240433 טלפון) סיטהבאוניבר היחידה לאנגלית דרך 

o האינטרנט בכתובת/  02-6750647: בטלפון והערכה לבחינות הארצי המרכז באתר 

http://www.nite.org.il 

 ה דרך המרכז הארצי בחינת אמי"ר מתקיימת במקביל למועדי הבחינות הפסיכומטריות. הרשמ

 לבחינות והערכה.

 ללא סיווג רמת אנגלית באוניברסיטהקבל ללימודים סטודנטים לא יוכלו להת

http://www.nite.org.il/
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 .האוניברסיטאי הלימוד בשכר כלולים אינם האנגלית לימודישימו לב: 

 

. היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה של 1ת מתקדמים וכל ללמוד סמינרים אם לא סיים רמסטודנט לא י

 לא יהיה זכאי לתואר. (2מתקדמים סטודנט שלא הגיע לרמת פטור באנגלית )

 קבלה: שעות

 .14.30-13.00 -ו 10.30-9.00ה' בין השעות -ימים א': מדור הרשמה

 .15.00-13.30 -ו 13.00-9.30בין השעות   ה'-ימים א': ע למועמדיםמידמרכז 

 .16.00-14.00ימים א', ב', ד', ה' בין השעות  מזכירות החוג:

 .16.00-14.00     13.00-9.00יום ג'                     

 

 8249854-04    8288523-04    8249473-04  :טלפונים

 

 *תכנית לימודים לדוגמא

  שם הקורס שעות נקודות זכות

  ניהול המשאב האנושי

 מתוקשב מבוא לניהול 4 4

  ניהול משאבי אנוש 4 4

 מתוקשב התנהגות ארגונית 4 4

 מתוקשב ההון האנושי היבטים פסיכולוגים ומינהלים 4 4

  מבוא לשיווק 4 4

 מתוקשב יזמות חברתית כמנוף לצמיחה 4 4

 מתוקשב שימושי מחשב בסיסיים 4 4

 מתוקשב שיווק באינטרנט 4 4

 מתוקשב שיווק בעידן המידע 4 4

 מתוקשב **שיטות מחקר במדעי החברה והרוח 4 4

 מתוקשב בניית אתרים באינטרנט 4 4

 מתוקשב תעשיית ההייטק הישראלית 4 4

 מתוקשב הלוגיסטיקהיסודות  4 4

 מתוקשב קבלת החלטות 4 4

  ינריוןסמ -יזמות עסקית 4 6

  חברה, ממשל, מדינה

 מתוקשב שיווק מיתוג ערים ומקומות 4 4
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  שם הקורס שעות נקודות זכות

  מבוא למדינת ישראל 4 4

 מתוקשב משטר משילות וממשל 4 4

 מתוקשב המערכת הפוליטית בישראל 4 4

 מתוקשב מבוא לתיאוריה פוליטית 4 4

 מתוקשב פוליטיקה וסקס-סקס ופוליטיקה 4 4

  סמינר-הקהילה הבינלאומית ושטחי יהודה ושומרון 4 6

  מקבץ במשפטים

 מתוקשב מבוא למשפט הישראלי 4 4

  דיני מיסים 4 4

  משפט קונסטיטוציוני 4 4

  דיני עבודה 4 4

  משפט בינלאומי 4 4

  ינריוןסמ –רפואה ומשפט  4 6

  פסיכולוגיה-בסוציומקבץ 

 מתוקשב מבוא לפסיכולוגיה 4 4

 מתוקשב קהילות מתבדלות בארץ ובעולם 4 4

 מתוקשב מבוא לקרימינולוגיה 4 4

  תקשורת המונים 4 4

  מבוא לסוציולוגיה 4 4

  סוציולוגיה ארגונית 4 4

  אישית-תקשורת בין 4 4

  יוןסמינר - לוחמה פסיכולוגית ותעמולה 4 6

מקבץ מוצג מגוון רב מן הנדרש של קורסים, כדי להמחיש את מגוון הנושאים האפשריים ללימוד  *בכל

 בתכנית זו. התכנית נתונה לשינויים בהתאם להחלטת המערך ושיקוליו.

. חובה ים במלואםמתוקשב יםקורס-ושימושי מחשב בסיסיים שיטות מחקר במדעי החברה והרוח** 

 ללימודיהם. בשנה הראשונהעל כל תלמידי שנה א' ללמוד קורס זה 

 

 

 

 

 

 תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית והקורסים אינם ניתנים לבחירה.

 לא יתאפשר מעבר בין תכניות לימודים בתוך המערך או מחוצה לו.


