תואר שני בניהול וישוב סכסוכים

מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח
סמסטר א'
8-10
10-12

12-14
14-16

משמעות הצבעים במערכת:
אדום  -קורס חובה בתואר שני
שחור  -קורס בחירה ברמת תואר שני
ירוק  -קורס בחירה ברמת תואר ראשון

יום שלישי – מספר קורס  -שם הקורס – סטטוס – שם המרצה (מספר נקודות זכות בסמסטר)
 - 198-2-0029מבוא לחקר סכסוכים א'  -קורס חובה שנתי  -ד"ר אילת הראל שלו ( 2נק"ז)
 -172-1-0105גישור במערכות אירגוניות – קורס בחירה ברמת תואר ראשון – מר עמרי גפן וגב' הדר אורן ( 4נק"ז) מתקיים ארבע
שעות ברציפות.
 - 198-2-0010מחקר כמותי – קורס חובה מתודולוגיה – גב' גילי פרגאי ( 2נק"ז)
 - 198-2-0070הטרדה ואלימות מינית בהקשר חברתי – קורס בחירה – ד"ר סארה אבו כף ( 4נק"ז) מתקיים ארבע שעות ברציפות
 - 172-1-0046מבנה חברתי של ישראל – קורס בחירה ברמת תואר ראשון – ד"ר תהילה קלעג'י ( 2נק"ז)
 -172-1-0105המשך השיעור :גישור במערכות אירגוניות – קורס בחירה ברמת תואר ראשון – מר עמרי גפן וגב' הדר אורן ( 4נק"ז)
 - 198-2-0118חינוך לשלום  -קורס חובה – ד"ר טל ליטבק הירש ( 2נק"ז)
 – 198-2-0070המשך השיעור :הטרדה ואלימות מינית בהקשר חברתי ב' – קורס בחירה – ד"ר סארה אבו כף ( 4נק"ז)
 - 198-2-0078קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס א' – קורס חובה שנתי  -ד"ר שושנה שטיינברג ( 2נק"ז)
 - 198-2-0109פרקטיקום בניהול וישוב סכסוכים א' – קורס חובה שנתי בנתיב כללי – פרופ' ארנה בראון לבינסון ( 2נק"ז)
ניתן להשתתף בפרקטיקום בשנה שניה ללימודים ו רק לאחר השתתפות בקורסים קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס ,עבודת מניעה בקהילה ומחקר איכותני.

16-18
18-20

 – 172-1-0155סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים וארגוניים – קורס בחירה ברמת תואר ראשון – ד"ר שולמית פישר אינציגר ( 2נק"ז)
 - 198-2-0082עבודת מניעה בקהילה – קורס חובה – ד"ר ימית אלפסי ( 2נק"ז)
 - 198-2-0016מחקר פעולה מלווה לפרקטיקום א' – (קורס חובה שנתי בנתיב כללי)  -ד"ר טל ליטבק הירש ( 1נק"ז)
פורום התוכנית – הרצאות אורחים וסיורים  -קורס חובה עם חובת הרשמה ונוכחות בשתי שנות הלימוד ( 0.5נק"ז)
מספר הקורס לסטודנטים בשנה ראשונה(חלק א')  ;198-2-0011מספר קורס לסטודנטים בשנה שניה (חלק ג') 198-2-0022

קורס בחירה מרוכז:
 - 144-2-0168גירושין בשיתוף פעולה –  2נק"ז
הקורס מטעם המחלקה לעבודה סוציאלית ויש לנו בו  10מקומות.
הקורס מרוכז ויתקיים בין התאריכים ( 29.01.18-1.02.18ימים שני עד חמישי) בין השעות 9.00-15.30
יש להרשם לקורס במהלך תקופת הרישום של סמסטר א'

סמסטר ב'
8-10
10-12
12-14
14-16

יום שלישי – מספר קורס  -שם הקורס – סטטוס – מרצה (נק"ז סמסטריאלי)
 - 198-2-0039מבוא לחקר סכסוכים ב' – קורס חובה שנתי – ד"ר אילת הראל של ( 2נק"ז)
 - 198-2-0054נשים יוצרות בצל מאבק – קורס בחירה – פרופ' נידאא חורי ( 2נק"ז)
 - 198-2-0159אלימות כתופעה חברתית – קורס חובה – ד"ר סארה ( 2נק"ז)
 - 172-1-0096מגמות שינוי בחברה החרדית – קורס בחירה ברמת תואר ראשון – ד"ר תהילה קלעג'י ( 2נק"ז)
 - 198-2-0081שיטות מחקר איכותניות – קורס חובה מתודולוגיה – ד"ר טל ליטבק הירש ( 2נק"ז)
 – 172-1-0145ספרות פוליטית בישראל :מערבית לעברית – קורס בחירה ברמת תואר ראשון – פרופ' נידאא חורי ( 2נק"ז)
 – 198-2-0015בניית הסכמות בתפיסה נרטיבית – קורס בחירה – עו"ד יוני נפתלי – ( 2נק"ז)
 - 198-2-0088קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס ב' – קורס חובה שנתי – ד"ר שושנה שטיינברג ( 2נק"ז)
 - 198-2-0119פרקטיקום בניהול קונפליקטים ב' – קורס חובה שנתי בנתיב כללי –פרופ' ארנה בראון לבינסון ( 2נק"ז)
 – 172-1-0037פוליטיקה וחברה בהודו המודרנית – קורס בחירה ברמת תואר ראשון – ד"ר אילת הראל שלו ( 2נק"ז)
ניתן להשתתף בפרקטיקום רק בשנה שניה ללימודים ולאחר השתתפות בקורסים קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס ,עבודת מניעה בקהילה ומחקר איכותני.

16-18

פורום התוכנית – הרצאות אורחים וסיורים – קורס חובה עם חובת הרשמה ונוכחות בשתי שנות הלימוד ( 0.5נק"ז)
מספר הקורס לסטודנטים בשנה ראשונה (חלק ב')  ;198-2-0021מספר קורס לסטודנטים בשנה שניה (חלק ד') 198-2-0032

 - 198-2-0026מחקר פעולה מלווה לפרקטיקום ב'* – (קורס חובה שנתי בנתיב כללי)  -ד"ר טל ליטבק הירש ( 1נק"ז)
18-20

מספר יפורסם בהמשך  -תנועות חברתיות ,מחאה וקונפליקט במבט משווה – קורס בחירה ברמת תואר ראשון – ד"ר רון דודאי ( 2נק"ז)

* השעורים שיבוטלו בעקבות קיום הפורום (בכל אחד מהסמסטרים) יושלמו בפגישה ארוכה בת יום בתחילת חופשת הקיץ
*** מערכת השעות כפופה לשינויים ***

רשימת קורסים נוספים הפתוחים לסטודנטים של תואר שני ומתקיימים בימים אחרים בשבוע ולא ביום שלישי
כל הקורסים הבאים הם ברמת תואר ראשון
סמסטר א'
יום שני
8-10
10-12

יום רביעי
 – 172-1-0057סדנא שנתית הדיבור הפנימי של הראש והגוף:
סדנה לניהול והתמודדות עם קונפליקטים א' – ד"ר טל ליטבק הירש
( 2נק"ז)

12-14
14-16
16-18

סמסטר ב'
יום שני
8-10
10-12

12-14
14-16

 – 172-1-0065משא ומתן תאוריה ופרקטיקה – קורס בחירה –
ד"ר ירון סלמן ( 2נק"ז)

 – 172-1-0047שיר חרב  -שירת חרפה – קורס בחירה –
פרופ' נידאא חורי ( 2נק"ז)

יום רביעי

 – 172-1-0057סדנא שנתית הדיבור הפנימי של הראש והגוף:
סדנה לניהול והתמודדות עם קונפליקטים א' – ד"ר טל ליטבק הירש
( 2נק"ז)
 – 172-1-0066חברה בקונפליקט -המקרה של החברה הערבית-
הבדואית קורס בחירה  -ד"ר סארה אבו כף ( 2נק"ז).

16-18

לתשומת לבכם:
מספר הנקודות המקסימלי שניתן לצבור במסגרת התואר השני ,מקורסים ברמת תואר ראשון הוא  8נק"ז בלבד.

