תכנית שילוב אקדמי -המכון לאמנויות והחוג ללימודים רב תחומיים - 1מחזור תש"ף
הלימודים במסלול זה יתפרסו על פני ארבע שנים ,במהלכן יידרש הסטודנט לצבור כ 20-24-נ"ז אקדמיות מדי שנה
על פי הפרוט בהמשך.
תכנית השילוב האקדמי תכלול את המקבצים הבאים:
 1מקבץ אדם מדינה ושינוי חברתי או פילוסופיה

 20נ"ז

 .2מקבץ מגדר

 20נ"ז

 .3מקבץ כללי

 38נ"ז

 .4הכרות אקדמיות על סמך הלימודים במכון לאמנויות

 12נ"ז

 .4הכרות לא אקדמיות על סמך הלימודים במכון לאמנויות

עד  30נ"ז

המקבץ הכללי כולל מיומנויות אקדמיות שונות וקורסי בחירה מכלל החוג.
סה"כ נדרש הסטודנט במסלול המשולב לצבור לפחות  90נ"ז בקורסים אקדמיים ,בנוסף לכך יקבלו תלמידי
המכון הכרות ע"ס לימודיהם במכון לאמנויות .ההכרות הן אישיות ויינתנו ע"ס טבלת הקורסים שהוכרו ע"י החוג,
ועל סמך ציוניו של הסטודנט .ניתן לצבור עד  30נ"ז של הכרות לא אקדמיות ,מהקורסים הנלמדים במכון
לאמנויות .היה וסטודנט לא יהיה זכאי להכרה במלוא  30נ"ז הוא ישלים את הנקודות החסרות בקורסי בחירה.
בנוסף על התוכנית המוצגת להלן חייב הסטודנט גם:
א .בלימודי אנגלית לרמת פטור .חובה להתחיל בלימודי האנגלית מיד עם תחילת הלימודים במסלול.
ב .בלימוד קורס רוח אחד (מתוך רשימה שתפורסם בהמשך) בהיקף של  2נ"ז במהלך  4השנים לתואר.
בטבלה שלעיל מוצגים כל קורסי החובה שישובצו ע"י מזכירות החוג .עליכם להשתבץ באופן עצמאי בכל שנה
לקורסי בחירה בכל שלושת המקבצים (כללי ,מקבץ היסטוריה וארץ ישראל ופוליטיקה וממשל ).
הערות:
 .1סטודנט של המכון לאמנויות הבוחר מסלול אקדמי שונה ,אינו נחשב לתלמיד השילוב האקדמי והחוג הרב תחומי
אינו יכול לערוב לכך שישלים את לימודיו לתואר אקדמי בתוך  4שנים בשל אילוצי המערכת.
 .2על מנת לאפשר לסטודנטים לימודי המשך -יוכלו הסטודנטים בשילוב האקדמי ,ללמוד במסגרת החוגים חינוך
ורב -תחומי את ארבעה הקורסים הנדרשים* ,נכון להיום ,לצורך קבלה ללימודי תרפיה:
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א .מבוא לפסיכולוגיה 5 -נ"ז (מהווה קדם לקורסים אחרים ,מומלץ ללמוד אותו בשנים א' או ב' )
ב .פסיכופתולוגיה 2 -נ"ז
ג .פסיכולוגיה התפתחותית –  4נ"ז
ד .תיאוריות אישיות 4 -נ"ז
ארבעת הקורסים האלה ירשמו כחלק מן המקבץ הכללי.
 .3המכללה האקדמית תל חי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה הקורסים מעת לעת.

 1למען הסר ספק ,התוכנית המפורטת להלן מתייחסת למערכת הלימוד בחוג הרב תחומי ולא לתוכנית הלימודים במכון
לאמנויות.
 2מאחר ותוכניות לימודים במוסדות העוסקים בלימודי התרפיה ,עשויות להשתנות ,זוהי אחריותו האישית של הסטודנט לברר
מהם הקורסים הנדרשים לצורך לימודי ההמשך.

