הנחיות להרשמה לתואר ראשון – לשנה"ל תשפ"ב
ביה"ס לעבודה סוציאלית

בכל שנה יש לסיים את כל הדרישות המופיעות במקבץ קורסי החובה באותה שנת לימודים .אין "לגרור" קורסים
לשנים הבאות.
בקורסי המתודה ,הציון העובר הוא  .70יש לקבל ציון זה בכל מטלה וגם בציון הסופי .קורסי המתודה הם" :יסודות
בעבודה סוציאלית"" ,דינמיקה קבוצתית"" ,מבוא לעבודה סוציאלית קהילתית"" ,ש"ה עם הפרט"" ,ש"ה עם
הקבוצה" " ,טיפול פרטני בקהילה"" ,התערבות קהילתית בטיפול בפרט" ו"עבודה סוציאלית קהילתית"
יש להירשם גם ללימודי יסוד ביהדות ,ללימודי אנגלית ולקורס כללי בהתאם לדרישות האוניברסיטה.
יש להירשם גם לקורס הכשרה מקצועית בכל שנה– יופיע ברשימת קבוצות קורס ללא מועדים  -אין להשתבץ
לקורסים בימים המיועדים להכשרה מקצועית (שנה א' – יום שלישי ,שנה ב'  +ג' – ימי שלישי וחמישי)
קורסים הנלמדים לסירוגין אחת לשבועיים יופיעו ב"חפיפת קבוצות קורס" – זה תקין.
מומלץ להירשם לקורסים מתוך שיבוץ מרשימה ,כך לא ישכחו קורסים:

שנה א'
 הקורס "מבוא לעבודה סוציאלית קהילתית" ( )76-107ילמד אחת לשבועיים לאורך כל שנת הלימודים. -ההרשמה לקורס "יסודות בעבודה סוציאלית" ( )76-106נעשית ע"י ביה"ס לעבודה סוציאלית.

שנה ב'
 עם תחילת הכנת מערכת השעות יש לבחור במגמה שנבחרה בסוף שנה א'  -אין לשנות מגמה. -תלמידי כל המגמות חייבים להירשם לקורס "דינמיקה קבוצתית" ()76-209
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 תלמידי המגמה הפרטנית :בקורס "ש"ה עם הפרט" ( )76-212נא להירשם לקבוצה אליה שובצתם ע"י ביה"ס.הקורסים הבאים נלמדים לסירוגין אחת לשבועיים " התערבות קהילתית בטיפול בפרט" ( )76-225ו"מיומנויות
התערבות עם הפרט" ()76-225
 תלמידי המגמה הקהילתית :הקורסים הבאים נלמדים לסירוגין אחת לשבועיים" :טיפול פרטני בקהילה"( )76-267ו"מיומנויות התערבות בע"ס קהילתית" ()76-226

שנה ג'
 כל הקורסים הינם קורסי חובה תלמידי המגמה הפרטנית :בקורסים "ש"ה עם הפרט" ( )76-315ו"ש"ה עם הקבוצה" ( )76-316נא להירשםלקבוצות אליהן שובצתם ע"י ביה"ס .קורסים אלו נלמדים בצמדים קבועים מראש.

בהצלחה !
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