
 תנאי קבלה לתואר שני
 החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר

 אוניברסיטת חיפה
 לאור משבר נגיף הקורונה -לתשפ"א בלבד

 שלום רב,

 תודה על התעניינותך בלימודים מתקדמים לתואר שני בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה.

 ( בהתאם להחלטת החוג לאור משבר נגיף הקורונה:2020)אוקטובר  תנאי הקבלה לתואר שני לקראת שנת תשפ"א

 תעודת אח/ות מוסמכ/ת 

 לפחות 85על ידי מל"ג בארץ בציון של  תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר 

 נמצא באתר החוג :  -ליון פרטים אישייםיג

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/nursing/applicants/Personal_questionnaire.pdf  

שלימדו אותך בלימודי התואר הראשון. בשלב זה אין צורך לבקש המלצה כתובה אלא  –שמות של ממליצים  2חייב לציין 

 לציין שם, כתובת מייל וטלפון אם יש.

 על כל תכנית ניתן לקרא באתר החוג לסיעוד:

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/nursing/applicants/MA_info_applicant.pdf 

שניהם לא  -הכוללים בחינת כניסה באנגלית וכתיבת מטלה חוגיתלה לפני משבר הקורונה בשלב זה מצוינים תנאי קב-שימו לב)

 מתקיימים השנה(

 :מסלולים ותכניות

 לא מחקרי )הגשת פרויקט גמר(:-מחקרי )כתיבת תיזה( ובמסלול ב'-חוג לסיעוד מוצעות במסלול א'בכל התכניות 

 תכנית כללית 

 תכנית התמחות בניהול סימפטומים הסיעוד 

 תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני בסיעוד 

 תכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות 

מעניקות בנוסף לתעודת המ.א בסיעוד עוד ספח –בסיעוד. תכניות ההתמחות   M.A –כל התכניות מציעות תואר שני בסיעוד -תואר

ורסי החובה הזהים בכל תכנית, להרחיב את )תכנית התמחות מאפשרת לסטודנט מעבר לק בהתאם להתמחות שנלמדה. נלווה,

 . (הנבחרהידע בתחום 

 8:30-20:00בתכנית הם תמיד ימי ד' בשבוע יום לימודים מלא בין  ימי הלימוד

התחלת כתיבת התיזה שנים ) 3תכנית מחקרית משך התכנית לסיום התואר הוא שנתיים,  -: תכנית לא מחקריתמשך הלימודים

 .שנה שלישית מוקדשת להמשך כתיבת המחקר והגשתו( שנתיים.וסיום קורסים תוך 

תקנון שכר לימוד  לכל התואר )בשנתיים(. 200%שכר לימוד רגיל לתואר שני העומד על  –כמקובל באוניברסיטאות  -שכר לימוד

  מופיע באתר שכר לימוד באוניברסיטת חיפה:

 seperator/fee.html?id=2594-row-2/second-blue-top-https://www.haifa.ac.il/index.php/he/limudim  

 

 https://applicants.haifa.ac.il/adm/#/הרשמה לתואר שני יש לבצע באתר אוניברסיטת חיפה:  -הרשמה

 ולאור העובדה שאנו לא מצאים כעת בעבודה אלא עובדים מהבית,  -ולא פחות חשוב בנוסף

:   גיליון ציונים  וזכאות לתואר תעודת אח מוסמך וגליום פרטים  mlvovsky@univ.haifa.ac.ilש לשלוח במייל לגב' מריה אנטונלי  י

 בכל שאלה ניתן לפנות :שיים. זאת על מנת שוועדת הקבלה תוכל לקבל החלטות בהקדם. יא

 mlvovsky@univ.haifa.ac.il  ,8288016-04מרכזת תואר שני ,  –גב' מריה אנטונלי 

 

 

 אנו מאחלים הצלחה בבחירת לימודיך לתואר שני

 והרבה בריאות!

 החוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה תצוו
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