המכללה האקדמית אחוה
מחזור תש"פ ב'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ו'
חטיבות :חינוך ,ספרות עברית
משאבי אנוש ,סביבה וקיימות
שנה :א סמסטר  :ב שנה :תש"פ
יום ב' :חינוך  +ספרות עברית
משעה

עד שעה

15:00

18:00

18:00

21:00

שם השיעור
איך לקרוא סיפור?:מבט היסטורי
וכלים פואטיים
אנגלית

המורה
ד"ר בתיה שמעוני

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -ספרות

יום ו' :משאבי אנוש  +סביבה וקיימות
משעה

עד שעה

08:00

11:00

קורס מתודולוגי במדעי הרוח  -סדנה

11:00

14:00

התנהגות ארגונית מיקרו

שם השיעור

המורה
ד"ר כרמלה אבדר /
ד"ר יהודית גבעון
ד"ר פנחס יחזקאלי

נ.זיכוי הערה
4

מיומנויות  -כלליים

4

חובה  -משאבי אנוש

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

שנה :ב סמסטר  :ק שנה :תש"פ
יום ב' :חינוך  +ספרות עברית
משעה

עד שעה

15:00

18:00

18:00

21:00

המורה

שם השיעור
פילוסופיה ,היסטוריה וסוציולוגיה של
ד"ר אריה מור וורום
החינוך
אנגלית

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -חינוך

יום ו' :משאבי אנוש  +סביבה וקיימות
משעה

עד שעה

קורס מקוון

שם השיעור
הוגים ומנהיגים בתרבות היהודית

08:00

09:30

09:30

11:00

11:00
12:30

12:30
14:00

היבטים משפטיים של עבודה בארגון
סוגיות במינהל ציבורי ובמדיניות
ציבורית בישראל
מבוא לקיימות
מבוא לאקולוגיה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.
להלן תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ:
יום ו'
יום ב'
24.07.20
20.07.20
31.07.20
27.07.20
07.08.20
03.08.20
 09.08.20יום א' 14.08.20
 18.08.20יום ג'
10.08.20
21.08.20
17.08.20
04.09.20
31.08.20
 06.09.20יום א'
(אנגלית בלבד )
18:00-21:00
11.09.20
 22.09.20יום ג'
07.09.20
 13.09.20יום א' 25.09.20
14.09.20
21.09.20
 24.9.20יום ה'
(אנגלית בלבד)
18:00-21:00
שעות השיעור
במפגשי
ההשלמה  -יום ו' שם הקורס

שם המרצה

15:00-16:30

היבטים
משפטיים של
עבודה בארגון

עו"ד עידן ארד

16:30-18:00

סוגיות במינהל
ציבורי ובמדיניות
ציבורית בישראל

ד"ר גיל בן בצלאל

18:00-19:30
19:30-21:00

מבוא לקיימות
מבוא לאקולוגיה

ד"ר עדי לוי
ד"ר עדי לוי

המורה
ד"ר אירנה
ולדימירסקי
עו"ד עידן ארד

נ.זיכוי הערה
2

ליבה  -כלליים

2

בחירה  -משאבי אנוש

ד"ר גיל בן בצלאל

2

בחירה  -משאבי אנוש

ד"ר עדי לוי
ד"ר עדי לוי

2
2

חובה  -סביבה וקיימות
חובה  -סביבה וקיימות

