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הקורס יקנה ידע והבנה לגבי היבטים חיוביים ושליליים נפוצים בעולם העבודה הקשורים
להתנהגויות בינאישיות ,מנהיגות ומתחים בין ביטוי עמדות ורגשות לבין נורמות אירגוניות.
יושם דגש על ניתוח הסיבות להתנהגויות מיטיבות והתנהגויות מזיקות כבסיס לאיבחון
והתערבות באירגונים .הקורס משלב הרצאות מתוקשבות ומפגשים.
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. מהמפגשים פנים מול פנים בקמפוס6  יתקיימו רק,לנוכח מגיפת הקורונה והנחיות מל"ג
,23.11.2021 ,16.11.2021 ,19.10.2021 ,12.10.2021 :המועדים של ימי הלימודים בקמפוס
11.1.2022 ,4.1.2022
.המפגשים האחרים יתקיימו בזום
 מהמפגשים תבטל את20% העדרות ללא אישור מעבר ל.הנוכחות במפגשים היא חובה
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רווחה נפשית

,סטודנטים יקרים
,בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם/אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות
:ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנן לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה
04-8249265 : טלLDA@univ.haifa.ac.il דוא"ל
:או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל/לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו
04-8249022 : טלmhait@univ.haifa.ac.il דוא"ל
סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי
.בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס
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