המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ט ב'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ו'
חטיבות :חינוך ,ספרות עברית
משאבי אנוש ,תרבות עממית ופולקלור
שנה :א סמסטר  :ב שנה :תשע"ט
יום ב' :חינוך  +ספרות עברית
משעה

עד שעה

15:00

18:00

18:00

21:00

שם השיעור
"מי מפחד משירה?" :מבט היסטורי
וכלים פואטיים
אנגלית

המורה
גב' דנה בן זקן

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -ספרות

יום ו' :משאבי אנוש  +תרבות עממית ופולקלור
שם השיעור

משעה

עד שעה

08:00

11:00

קורס מתודולוגי במדעי הרוח

08:00

11:00

אוריינות אקדמית במדעי החברה

11:00

14:00

היבטים בתרבות עכשווית בישראל

פרופ' אלכסנדר
תמר

11:00

14:00

היבטים משפטיים בעבודה בארגון

עו"ד עידן ארד

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

המורה
מר רון לסרי; ד"ר
יעל דקל
ד"ר יעל לין; גב'
רות אוחיון
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שיעור כפול במשך חצי
2
הסמסטר הראשון
שיעור כפול במשך חצי
2
הסמסטר השני
מיומנויות  -כלליים.
שיעור כפול לסירוגין
2
פעם בשבועיים החל
מהשבוע השני
בחירה  -משאבי אנוש.
שיעור כפול לסירוגין
2
פעם בשבועיים החל
מהשבוע הראשון

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ט ב'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ו'
חטיבות :חינוך ,ספרות עברית
משאבי אנוש ,תרבות עממית ופולקלור
שנה :א סמסטר  :קיץ שנה :תשע"ט
יום ב' :חינוך  +ספרות עברית
שם השיעור
חינוך ערכי ואתי

משעה
15:00

עד שעה
16:30

16:30

18:00

מגדר ומיניות בעבודה חינוכית

18:00

21:00

אנגלית

המורה
ד"ר ברבר נתן
גב' הרמט בן מאיר
גל
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 2בחירה  -חינוך
2

בחירה  -חינוך

יום ו' :משאבי אנוש  +תרבות עממית ופולקלור
משעה
08:00
11:00

עד שעה
11:00
14:00

שם השיעור
מבוא לתרבות עממית
התנהגות ארגונית מיקרו

המורה
ד"ר רוטמן דוד
ד"ר יחזקאלי פנחס

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.
להלן תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ:
יום ו'
יום ב'
19.07.19
15.07.19
26.07.19
22.07.19
 28.07.19יום א' 02.08.19
09.08.19
29.07.19
 13.08.19יום ג'
05.08.19
16.08.19
12.08.19
23.08.19
19.08.19
 01.09.19יום א' 06.09.19
13.09.19
02.09.19
 15.09.19יום א'
09.09.19
20.09.19
16.09.19
שעות השיעור
במפגשי
ההשלמה  -יום ו' שם הקורס
מבוא לתרבות עממית
15:00-18:00
התנהגות ארגונית מיקרו
18:00-21:00

שם המרצה
דודו רוטמן
פנחס יחזקאלי

נ.זיכוי הערה
 4חובה  -פולקלור
 4חובה  -משאבי אנוש

