דיקנאט הסטודנטים

Dean of Students

عميد الطالب

דיקנאט הסטודנטים מהווה את הרשות המרכזית באוניברסיטה הפועלת לרווחת הסטודנטים .דיקנאט הסטודנטים מטפל
בבעיות אישיות ,אקדמיות וכלכליות של סטודנטים ,תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמינהלים של
האוניברסיטה ועם גורמי חוץ .בראש הדיקנאט עומד דיקן הסטודנטים ,ולצידו מספר יחידות סיוע.
יחידות הדיקנאט
 .1מעונות הסטודנטים כוללים מעונות ליחידים ולזוגות נשואים
ברמת מגורים גבוהה .הרשמה למעונות הסתיימה ב. 30.6.2015 -
פרטים נוספים במשרדי המעונות.
 מתחם מעונות הסטודנטים ,טל' 04-8249391
 .2היחידה למלגות מטפלת במלגות הצטיינות וסיוע כלכלי
לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים לקראת תואר ראשון
בלבד .בקשות למלגת סיוע אינטרנטית תוגש ביוזמת הסטודנט
דרך פורטל הסטודנטים החל מתחילת חודש אוגוסט ועד
שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים .הזכאות למלגת
הצטיינות מאותרת על ידי האוניברסיטה ,לסטודנטים זכאים
למלגה נשלחת הודעה בדואר בשבועות הסמוכים לפתיחת שנת
הלימודים.
משרדי היחידה בית הסטודנט ,חדר  ,313טל' ,04-8288034
.04-8240330
 .3היחידה למצוינות אקדמית מעניקה ייעוץ אקדמי ואישי אשר
ניתן ע"י יועצות היחידה .שיעורי עזר פרטניים הניתנים ע"י מורים
מקצועיים ואיכותיים ,כולם סטודנטים מצטיינים משנים
מתקדמות או מתארים מתקדמים (במחיר סמלי).
חונכות אקדמית הכוללת ליווי רצוף במהלך שנת הלימודים על ידי
סטודנטים מצטיינים .קורסי תגבור הנערכים בשיתוף עם החוגים
לכלל הסטודנטים (ללא תשלום).
 בית הסטודנט חדר  217טל04-8249964 :

שרותים נוספים בדיקנאט הסטודנטים
רכזת רווחה ופניות סטודנטים

 שעות קבלה :ימים א'-ה'14:00 – 8:00 ,
 בית הסטודנט ,חדר  ,318טל' 04-8240629
ssinai@univ.haifa.ac.il
 טיפול שוטף בצרכי סטודנטים ובעיות אישיות; ייעוץ והכוונה
לשרותי דיקנאט הסטודנטים; קשר עם מזכירויות חוגים
ויחידות האוניברסיטה.
 שירות מילואים – פניה לוולת"ם לדחייה ,קיצור או ביטול שרות
מילואים; סיוע בלימודים למשרתים במילואים.
 התאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת היריון ,ולסטודנטים
וסטודנטיות לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
 טיפול בצרכי סטודנטים בעלי נכויות.
רכזת נגישות השרות

שעות קבלה :ימים א' ו -ד' (יש לתאם פגישה מראש).
 בית הסטודנט ,חדר  ,316טל' 04-8288934
narie@univ.haifa.ac.il
 ייעוץ בנושאי נגישות השירות לסטודנטים המתמודדים עם
מוגבלויות.
 מתן מידע והכוונה לשירותים בהם יכול הסטודנט להיעזר.


התאמות לבחינות לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלויות.

חונכות אקדמית

 .4היחידה למנהיגות חברתית מפעילה שורה של תוכניות
למעורבות סטודנטים בקהילה .למשתתפים מוענקת מלגת
פעילות .מידע ופרטים ביחידה.
 בית הסטודנט ,חדר  ,311טל' 04-8240665

יעוץ ,ליווי אישי וסיוע לסטודנטים שמתמודדים עם מוגבלות נפשית.
לבירור פרטים וקביעת פגישה אישית ודיסקרטית ניתן ליצור קשר
עם רכזת התוכנית בטלפון או בדוא"לnatan.hu@univ.haifa.ac.i :
 בית הסטודנט ,חדר  ,315טל' 050-6819209 , 04-8288616

 .5היחידה הרב תחומית
א .ייעוץ קליני מעניק טיפול פסיכולוגי לסובלים ממצוקה
נפשית ,לחץ וקשיי הסתגלות .ניתן טיפול בבעיות של דימוי עצמי,
קשרים זוגיים והסתגלות חברתית .השירות כרוך בתשלום.
לפרטיםhttp://madorclini.haifa.ac.il :
מיקום :רחבת טיילת מעונות טליה
טל'  04 -8249334דוא"לmclini@univ.haifa.ac.il :


חלוקת כרוזים ,דוכנים ,עצרות בכיכר פעילות ציבורית ,אירועים
באולם סגור ,מעוגנת בתקנון פעילות ציבורית .ראו פרטים באתר
דיקנאט הסטודנטים.
 הגשת בקשות בלשכת דיקן הסטודנטים.

ב .ייעוץ ללימודים וקריירה ייעוץ לתכנון הקריירה המקצועית
באמצעות שיחות ,אבחון והדרכה בקבלת החלטות.
 הדרכה בכתיבת קורות חיים ,הכנה לראיונות עבודה
וסיוע במציאת עבודה באמצעות אתר מאגר משרות
וקורות חייםhttp://jobresume.haifa.ac.il :
 מרכז מידע על עולם המקצועות :תוכניות הלימודים
ותיאורי מקצוע.
 ייעוץ פסיכולוגי לפיתוח הרגלי למידה והתמודדות עם
בחינות.
 חלק מהשירותים כרוכים בתשלום.
 בית הסטודנט ,חדר  ,203טל' 04-8249508

פעילות ציבורית



נציב קבילות הסטודנטים

הגשת קבילות נגד רשויות ועובדים באוניברסיטה .הפניה בכתב
בלבד באמצעות היחידה למצוינות אקדמית.
 בית הסטודנט חדר  217טל04-8249964 :


נציבת קבילות לענייני הטרדה מינית

פניה באמצעות רכזת רווחה ופניות סטודנטים (ראו מעלה).


התנדבות תמורת נקודות זכות אקדמיות (וולפ"ח)

פעילות חברתית בארגונים קהילתיים בהיקף  4שעות שבועיות
במהלך שנת-הלימודים כולה תמורת  4נקודות זכות .כפוף לאישור
החוג ורישום מוקדם.

 הגשת בקשות בלשכת דיקן הסטודנטים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדיקנאט הסטודנטים
בית הסטודנט ,חדר  317טל' ( 048240335פנימי )2335
שעות קבלה :ימים א-ה 15:00 – 08:00
http://dekanat.haifa.ac.il
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