המחלקה לעבודה סוציאלית ( - )144תוכנית הסבת אקדמאים
רכזת לענייני סטודנטים:
baranad@bgu.ac.il
עדי ברן חבה
טלפון 08-6304507 :
היקף תוכנית ההסבה  64נק"ז ,לא כולל קורסים מקדימים שאינם לשקלול.

 .1קורסי השלמה
(סטודנטים שלמדו קורסים אלו במהלך התואר הראשון פטורים בהתאם לאישור ראש התכנית).


יסודות הסוציולוגיה א+ב (  4 )144-1-1801 ,144-1-1791נק"ז



מבוא לפסיכולוגיה א+ב (  4 )144-1-1921 ,144-1-1911נק"ז



שיטות מחקר ( 4 )144-1-1291נק"ז



סטטיסטיקה א+ב (  4 )144-1-1041 ,144-1-1031נק"ז



המבנה החברתי של ישראל ( 2 )144-1-1951נק"ז



פסיכולוגיה התפתחותית (  )144-1-0101או פסיכולוגיה אבנורמלית (2 )144-1-1131
נק"ז

(הערה :ערכי הנק"ז הינם מינימום ,ייתכנו קורסים עם נק"ז גבוה יותר)
 .2הכשרה מעשית בשדה :יומיים בשבוע לאורך השנה ,במשך  25שבועות .


הכשרה מעשית שנה ב' א+ב (  6 )144-1-1241 ,144-1-1231נק"ז



הכשרה מעשית שנה ג' א+ב (  8 )144-1-1391,144-1-1401נק"ז

 .3קורסי חובה  :סה"כ 18 :נק"ז
קורסים אלה יש ללמוד במקביל להכשרה בשדה:


יסודות בעבודה סוציאלית א+ב (  4 )144-1-1081 ,144-1-1071נק"ז



ע"ס עם היחיד בסביבתו א+ב (  4 )144-1-1201 ,144-1-1191נק"ז



ע"ס עם קבוצות  4נק"ז א+ב (  4 )144-1-1541 ,144-1-1351נק"ז



ע"ס עם קהילות  4נק"ז א+ב (  6 )144-1-1181 ,144-1-1171נק"ז
 972-8-6304531 פקסFax: 972-8-6304538 :
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סוגיות בנושא פליטות (  2 )144-1-0079נק"ז

 .4קורסים עיוניים (ניתן ללמוד בשנה ראשונה או שנייה)  -סה"כ  8נק"ז


גישות פרטניות -התיאוריה של הפרקטיקה (  2 )144-1-1068 ,144-1-0106נק"ז



מדיניות חברתית (  4 )144-1-1691 ,144-1-1061נק"ז



אתיקה לעו"ס (  2 )144-1-1781נק"ז

 .5קורסים חובה מתקדמים ( ילמדו בשנה השנייה ללימודים)  -סה"כ  10נק"ז


עקרונות הטיפול הקוגניטיבי ( 2 ) 144-1-0086נק"ז



טיפול משפחתי (  4 )144-1-0202 ,144-1-0200נק"ז



תפיסות ומיומנויות בעו"ס (  4 )144-1-1561 ,144-1-1551נק"ז

 .6קורסי חובה מתקדמים (ניתן ללמוד בכל שלב בתוכנית)  -סה"כ  4נק"ז


שיטות מחקר איכותניות (  4 )144-1-0331 ,144-1-1211נק"ז

 .7קורסי בחירה נוספים בהיקף של  10נק"ז אשר משלימים ל  64נק"ז של התכנית כולה.
.8קורסי חובה שאינם מזכים בנק"ז (חובות אוניברסיטאיים הנרשמים בלימודים הכלליים)
הכרת הספרייה ,הלמדה למניעת הטרדה מינית.

 972-8-6304531 פקסFax: 972-8-6304538 :
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