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 לימודים בחוג לשירותי אנוש התכנית 

נ"ז, בכל חוג יש  120החוג לשירותי אנוש הינו חוג דו חוגי. על מנת לקבל תואר ראשון יש לסיים בהצלחה 

 נ"ז. 60לסיים בהצלחה  

נ"ז קורסי  14-השנים יחד  ו 3נ"ז של קורסי חובה בכל  46תכנית הלימודים בחוג לשירותי אנוש דורשת  

 נ"ז של אשכולות העשרה. 6ג הכולל בחירה של החו

 

 קורסי חובה שנה א':

 נ"ז 5שש"ס  4מבוא לשירותי אנוש                                    

 נ"ז 4שש"ס  4                 סטטיסטיקה

 נ"ז 4שש"ס  4           סוציולוגיה לשירותי אנוש

 נ"ז 4שש"ס  4 פסיכולוגיה לשירותי אנוש )א'+ב'(  

 נ"ז 4שש"ס  4               ים ודפוסי תעסוקהארגונ

 נ"ז 0שש"ס  0השתתפות במחקר                                      

 

 קורסי חובה שנה ב':

 נ"ז 5שש"ס  4                שיטות מחקר

   נ"ז5שש"ס  4התנהגות עובדים בניהול בארגוני שירות   

 

 נ"ז 4 לתוך הרשימה בהיקף שיש לבחור קורס אחד מ-חובת בחירהקורסי 

 נ"ז 4שש"ס  4עידן השירותים: סוגיות מרכזיות                        

 נ"ז 4שש"ס  4הפרט בעולם השירות                                           

  נ"ז  4שש"ס  4אורות וצללים בהתנהגות ארגונית                      

 

 ורסי חובה שנה ג'ק

 נ"ז 5שש"ס  4   הניהול המשאב האנושי בארגוני שירות סוגיות

 נ"ז 6שש"ס  4   סמינר מחקר                                                      

 

 ג'-קורסי בחירה לשנים ב' ו

 נ"ז 2שש"ס  2שיטות מיון וראיון                                             

 נ"ז 4שש"ס  4                                            דיני עבודה              

 נ"ז 4שש"ס  4רגשות בארגונים                                                 

 נ"ז 4שש"ס  4אקלים ותרבות בארגוני שירות                          

 נ"ז 4שש"ס  4          ניהול בינלאומי בארגוני שירות

 נ"ז 4שש"ס  4יום              -יסודות הניהול הפיננסי בחיי היום

 נ"ז 2שש"ס  2תוכנה ומדיה חברתית בתחום השירות              
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 נ"ז 4שש"ס  4   שירותי אנוש וטכנולוגיה של הבריאות            

 נ"ז 2שש"ס  2מבוא לניהול פרויקטים                                      

 נ"ז 2שש"ס  2רת עסקית ניהולית                                    תקשו

 נ"ז 2שש"ס  2                קורס תוכן באנגלית*                          

 *ייקבע בהמשך

 

 :)לא ניתן לקחת יותר מאחד( מסלולי התנסות

 נ"ז 6ש"ס ש 4                   יזמים צעירים   במסגרת פרויקט ניהול והובלת 

 נ"ז 8שש"ס  4                          ת ויוזמה חברתית בארגונים            מעורבו

 נ"ז 4שש"ס  4ים(    דרך דיקאנט הסטודנט) התנסות התנדבותית בעמותה


