המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ט א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ד'  +ו'
תולדות הרעיונות ,לימודי קונפליקט וניהול משברים  /פסיכולוגיה
משאבי אנוש ,סוציולוגיה
שנה :ב סמסטר  :א שנה :תש"פ
יום ד' :תולדות הרעיונות  +לימודי קונפליקט וניהול משברים
משעה

עד שעה

15:00

18:00

18:00

21:00

המורה

שם השיעור
מעימות מזוין להסדר :תהליכי משא
ומתן לסיום סכסוכים 'בעצימות
ד"ר איתן גינזברג
נמוכה'  -הפרספקטיבה האסטרטגית-
מדינית
אנגלית

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -קונפליקטים
למי שלומד בימים ד+ו

יום ד' :תולדות הרעיונות  +פסיכולוגיה
משעה

עד שעה

15:00

18:00

פסיכולוגיה חברתית לחטיבה

18:00

21:00

אנגלית

שם השיעור

המורה
ד"ר אשרית כספי
ברוך

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -פסיכולוגיה
למי שלומד בימים ד+ו

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה
08:00

עד שעה
11:00

11:00

12:30

הביו-פוליטיקה של מין/מגדר

12:30

14:00

חברה ,פרט וחיי יומיום בעידן
הפוסטמודרני

שם השיעור
התנהגות ארגונית מאקרו

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

המורה
ד"ר פנחס יחזקאלי
ד"ר לימור מעודד
דנון
ד"ר ליאורה נבון

נ.זיכוי הערה
 4חובה  -משאבי אנוש
2
2

בחירה  -סוציולוגיה
חובה  -סוציולוגיה

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ט א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ד'  +ו'
תולדות הרעיונות ,לימודי קונפליקט וניהול משברים  /פסיכולוגיה
משאבי אנוש ,סוציולוגיה
שנה :ב סמסטר  :ב שנה :תש"פ
יום ד' :תולדות הרעיונות  +לימודי קונפליקט וניהול משברים
משעה

עד שעה

15:00

18:00

מבוא לעת החדשה ולרעיונותיה

18:00

21:00

צדק מעברי וסכסוכים בעולם

שם השיעור

המורה
ד"ר אירנה
ולדימירסקי
ד"ר עינת רונן

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -רעיונות

4

חובה  -קונפליקטים

יום ד' :תולדות הרעיונות  +פסיכולוגיה
משעה

עד שעה

15:00

18:00

מבוא לעת החדשה ולרעיונותיה

18:00

21:00

יסודות הפסיכופתולוגיה

המורה
ד"ר אירנה
ולדימירסקי
ד"ר כהן זהירה

שם השיעור
ניהול משאבי אנוש

נ.זיכוי הערה
המורה
 4חובה  -משאבי אנוש
ד"ר מלאכי קרנצלר

שם השיעור

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -רעיונות

4

חובה  -פסיכולוגיה

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה
08:00

עד שעה
11:00

11:00

12:30

שיטות מחקר איכותניות בסוציולוגיה

ד"ר דפנה שיר ורטש

2

חובה  -סוציולוגיה

12:30

14:00

תרבות ארגונית בראי דילמות
תיאורטיות ומעשיות

ד"ר דפנה שיר ורטש

2

בחירה  -סוציולוגיה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ט א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ד'  +ו'
תולדות הרעיונות ,לימודי קונפליקט וניהול משברים  /פסיכולוגיה
משאבי אנוש ,סוציולוגיה
שנה :ב סמסטר  :קיץ שנה :תש"פ
יום ד' :תולדות הרעיונות  +לימודי קונפליקט וניהול משברים
משעה

עד שעה

15:00

16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

שם השיעור
מרכז – פריפריה בישראל :היבטים
חברתיים ,היסטוריים ופוליטיים
מבוא ליחסים בינלאומיים
מבט פרובינציאלי :התפיסה של רומא
במקורות יהודיים במאות הראשונות
לספירה
קולנוע פלסטיני :מגדר ,תרבות
ולאומיות

המורה

נ.זיכוי הערה

ד"ר יצחק דהן

2

בחירה  -רעיונות

ד"ר גיל בן בצלאל

2

בחירה  -קונפליקטים

ד"ר יואל קרצמר

2

בחירה  -רעיונות

ד"ר אודליה אלון
נעמני

2

בחירה  -קונפליקטים

יום ד' :תולדות הרעיונות  +פסיכולוגיה
משעה

עד שעה

15:00

16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

20:00

22:15

המורה

שם השיעור
מרכז – פריפריה בישראל :היבטים
ד"ר יצחק דהן
חברתיים ,היסטוריים ופוליטיים
מיומנויות ניהוליות מהזווית
ד"ר גלית אבידר
הפסיכולוגית
מבט פרובינציאלי :התפיסה של רומא
ד"ר יואל קרצמר
במקורות יהודיים במאות הראשונות
לספירה
ד"ר אושרית כהן
שינוי ועיצוב התנהגות בחיי יום-יום
קדושאי

נ.זיכוי הערה
2

בחירה  -רעיונות

2

בחירה  -פסיכולוגיה

2

בחירה  -רעיונות

3

בחירה  -פסיכולוגיה

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה
08:00
09:30
11:00

עד שעה
09:30
11:00
12:30

קורס מקוון

שם השיעור
מבוא לאתיקה ומוסר
חוזי התקשרויות בארגונים
המשפחה בתהליכי שינוי

המורה
ד"ר גיל בן בצלאל
עו"ד עידן ארד
ד"ר דלית בלוך

הוגים ומנהיגים בתרבות היהודית

ד"ר אירנה
ולדימירסקי

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.
להלן תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ:
יום ו'
יום ד'
24.07.20
22.07.20
31.07.20
29.07.20
 02.08.20יום א' 07.08.20
14.08.20
05.08.20
 18.08.20יום ג'
12.08.20
 13.08.20יום ה'
(אנגלית בלבד )
18:00-21:00
21.08.20
04.09.20
19.08.20
11.09.20
02.09.20
 08.09.20יום ג'  22.09.20יום ג'
25.09.20
09.09.20
16.09.20
23.09.20
 24.9.20יום ה'
(אנגלית בלבד)
18:00-21:00
שעות השיעור
במפגשי
ההשלמה  -יום ו'

שם הקורס

שם המרצה

15:00-16:30

מבוא לאתיקה
ומוסר

ד"ר גיל בן בצלאל

16:30-18:00

חוזי התקשרויות
בארגונים

עו"ד עידן ארד

18:00-19:30

המשפחה
בתהליכי שינוי

ד"ר דלית בלוך

נ.זיכוי הערה
 2בחירה  -משאבי אנוש
 2בחירה  -משאבי אנוש
 2בחירה  -סוציולוגיה
מיומנות  -כלליים.
הקורס מיועד
2
לסטודנטים הלומדים
בימי ב'+ו' ,ד'+ו'.

