
  
 

  לעבודה סוציאליתהמחלקה 

  

  לימודים תואר שני בעבודה סוציאלית תשע"ט תוכנית 
  פרופ' ורד סלונים –ראש תוכנית 

 

  

    : רכזת לענייני סטודנטים

  6304538-08 -, פקס baranad@bgu.ac.il ,7063045-08 -טלפון ישיר  - עדי ברן חבה

  :הלימודים מטרת

עבודה סוציאלית היא מקצוע פעיל ובו מתח מתמיד בין ההיבטים האקדמיים לבין ההיבטים המעשיים. 

  תכנית המוסמך מבקשת לגשר בין שני היבטים אלה ומטרותיה הן:

 הכשרת עובדים סוציאליים מיומנים, המסוגלים להעניק ללקוחות שירותי רווחה איכותיים וחדשניים •

 ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.

להכיר אנשי מקצוע המסוגלים להתמודד עם בעיות השעה בחברה הישראלית ועם בעיות הייחודיות  •

 לאזור הנגב ולפעול לקידום של צדק חברתי.

נפרד  לחלק בלתילעודד מצוינות אקדמית ומחקרית ולהקנות מיומנויות שתהפוכנה את המחקר  •

רות מחקרית עדכנית ובין אם מהפעילות המקצועית השוטפת, בין אם בצורת צריכת מחקר וספ

 באמצעות ביצוע מחקרי הערכה להתערבויות.

לפתח מנהיגות מקצועית המאופיינת מצוינות אקדמית ומעשית, שתתרום להתמקצעות והעלאת רמתה של 

  העבודה הסוציאלית.

  

  מרוכזים בין הסמסטרים כפוף לשינויים + קורסים* . יום לימודים מלאיום א', - יום לימוד בשבוע. שנתיים : משך לימודים

  

  : תכנית לימודים במגמה כוללנית

תחומי בתיאוריה ובפרקטיקה של עבודה סוציאלית.  -המגמה הכוללנית מעניקה ידע רבנק"ז.  36בתוכנית 

המתאימות ליצירת שינוי במערכות עד שונות פרט,  -הסטודנטים רוכשים טווח רחב של ידע ומיומנויות

   ר לקורסי החובה.משפחה, קבוצה, ארגון קהילה, ומדיניות. מעב

  

  

2.7.18  



  
 

  לעבודה סוציאליתהמחלקה 

  מגמה כוללנית: - תכנית לימודים במגמה כוללנית

  נתיב כללי נק"ז  נתיב מחקרי נק"ז    
  קורסי

  יסוד 

  חובה 

  2  2  גלובליזציה

  4  4  איכותניותושיטות מחקר כמותניות 

  -  2  (רק למסלולה מחקרי) סמינר תזה

  8  8  * קורסי פרקטיקום  

  22  12  * קורסי בחירה  

  -  8  גמר (תזה) ** עבודת  

  0  -  בחינת גמר  

  36  36  סה"כ  

    * חלק מהקורסים הם חובה על פי מגמה/התמחות.

  * מומלץ כי עבודת הגמר תהיה בנושא הקשור למגמה/התמחות.

  נק"ז) 12שנה א', סמסטר א', יום א' (

  נק"ז 4 – פרופ' ורד סלונים –טיפול קצר מועד  - 8:30-16:00

  נק"ז 2 – מפגשים) 4גלובליזציה ( – 10:00-16:00

  נק"ז 2 – גב' סוזי שרם כהן (אחת לשבועיים) –שיטות מחקר כמותיות  – 16:00-20:00

  נק"ז 2 – ד"ר יניב בלחסן (אחת לשבועיים) –שיטות מחקר איכותניות  – 16:00-20:00

  נק"ז 2 –ל קרומר נבופרופ' מיכ 14:00-20:00, 23-24.1.19, 16-17.1.19 -עוני ועושר ב -קורס מרוכז 

  נק"ז) 4שנה א', סמסטר ב', יום א' (

  נק"ז 4 – פרופ' ורד סלונים –משפחתי טיפול  - 8:30-16:00
 

 סטודנטים הלומדים בנתיב הכללי ייבחנו בבחינת גמר עם סיום חובות השמיעה, בתום שנת  -בחינת גמר

  הלימודים  השנייה לתואר. ההשתתפות בבחינת הגמר כפופה באישור מראש של מזכירות המחלקה.
  

  הרכב הציון הסופי לתואר

       85%קורסים       

  15%בחינת גמר  
  

 - *חובה לקרוא גם את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה
http://in.bgu.ac.il/humsos/social/Pages/MA.aspx  

  

  :Fax  972-8-6304538פקס:  972-8-6304531 �  8410501שבע - באר 653שד' התמרים, אילת. ת.ד 

Sheva, 84105, Israel-,BeerHatmarim Blvd. Eilat. P.O.B. 653  ,http://www.bgu.ac.il/eilat  

  *התוכנית ניתנת לשינויים*


