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   החוג ראש דבר

 

את  עית אשר יכשירומטרות לימודי העבודה הסוציאלית הינן להקנות ידע תיאורטי בסיסי והתנסות מקצו

סוציאלית במכללה  הסטודנט לעבודה עם אוכלוסיות מקהילות שונות. תכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה

ועל צדק חברתי,  ,סוציאלית וכוללנית, חברתית, ת עולם הומניסטיתסהאקדמית הדסה מתבססת על תפי

הגיאוגרפי, חברתי של ירושלים  המותאמת לאופי המכללה ולצרכים והמאפיינים הייחודיים של המרחב

  וסביבותיה.

החוג לעבודה סוציאלית מקנה לבוגריו תואר ראשון בעבודה סוציאלית. תואר זה מאפשר לבוגר לעסוק במקצוע 

העבודה הסוציאלית בכל התחומים  והאתגרים של המקצוע. בוגרי החוג ירשמו באיגוד העובדים הסוציאליים 

  וע זה.ויהיו בעלי רישיון לעסוק במקצ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  תקנון החוג:

  

  נוכחות .1

  .נוכחות חובה על פי דרישת המרצה, כפי שמצוין בסילבוס של כל קורס 1.1

, או מעבר למכסה המותרת בסילבוס הקורס (הנמוך ממפגשי הקורס 20%סטודנט שיעדר מעל  1.2

וועדת הוראה חוגית תהיה רשאית לפסול לסטודנט/ית את  לא יורשה לגשת למבחן. -מביניהם) 

  הקורס.

 .  המתבצע בכיתההנוכחות נקבעת ע"פ הרישום  1.3

 יותר מעשר דקות יירשם כחסר. לשיעור סטודנט המאחר 1.4

  או מילואים יש למסור מיידית לרכזת החוג. אשפוזאישור על  1.5

 חזור על הקורס. שיצבור היעדרויות מעבר למסגרת התקנות בקורס יצטרך לסטודנט  1.6

 נוכחות בכנסים ואירועים של החוג הינה חובה ומהווה תנאי למעבר משנה לשנה. 1.7

  

היעדרויות החורגות ממסגרת תקנון החוג, יועברו לטיפול וועדת ההוראה של החוג ועלולות לגרום לפסילת הקורס 

  ו/או החלטה לגבי המשך הלימודים.

    

  בלימודי השדה:נוכחות  . 2

     בלימודי השדה ובקורסי המתודה) 100%חות מלאה (החוג מחייב נוכ •

או ממפגש הדרכה תיחשב כאי עמידה בדרישות הקורס ויכולה להסתיים מלימודי השדה היעדרות ללא אישור  •

  ההתנסות כולה.  בחזרה על

  

  :תנאי המעבר משנה לשנה . 3

   מתודה בעבודה  שיטות התערבות,יסודות ההתערבות, (. בקורסי המתודה 60ציון עובר בקורס הוא   .3.1  

  .70 -ציון עובר הוא  )עבודה קהילתיתועבודה קבוצתית סוציאלית,                   

 לפחות בקורסי השנה החולפת.  65השגת ממוצע ציונים מצטבר של תנאי המעבר משנה לשנה:    .3.2  

ון סטודנט שנכשל בלימודי השדה יחזור על שנה נוספת של לימודי שדה וקורסי המתודה. כישל    

  המתודה מחייב חזרה על לימודי השדה וקורסי המתודה.  בקורסי     

  או במקרה של כישלון ועדת הוראה תדון במקרים של כישלון של סטודנט בבחינה במועד הסופי    .3.3  

   .בלימודי השדה                        



 
 

 

בסמכות וועדת ההוראה של החוג להחליט על חזרה על קורס, חזרה על סמסטר, חזרה על שנה    .3.4  

  שלמה או הפסקת לימודיו של הסטודנט. בנוסף לאמור לעיל, בידי וועדת ההוראה ובאישור     

  הנהלת המכללה, הזכות למנוע המשך לימודים מסטודנט עקב אי התאמה.    

סטודנט רשאי לערער על החלטת ועדת הוראה. את הערעור יגיש הסטודנט למזכירות החוג תוך    .3.5   

ועדת הוראה  -לסטודנט. הסטודנט יכול לערער לערכאה נוספת שבועיים לאחר מתן ההחלטה     

  א יאוחר  משבועיים לאחר קבלת התשובה לערעורו הראשון. ל -ית תמכלל    

  סטודנט רשאי לחזור על שנת לימודים פעם אחת בלבד.   .3.6  

  

  הפסקת לימודים . 4

לימודי  למקצוע במסגרתלהחליט על הפסקת לימודים של סטודנט שנמצא בלתי מתאים  תראש התכנית רשאי

בשיתוף ועדת  עשהיכללי האתיקה המקצועית. ההחלטה ת עלהמתודה או לימודי השדה, או מטעמי עבירה 

  ההוראה לאחר דיון עם מורי המתודה או המדריכים בשדה.

  

  תנאי סיום הלימודים בתכנית וקבלת זכאות לתואר . 5

  השדה. בלימודי )הערכה חיובית(לפחות, וציון עובר  65סיום כל הדרישות לתואר בממוצע של   . 5.1  

   מתודה בעבודה שיטות התערבות, לפחות בקורסי המתודה: יסודות ההתערבות,  70השגת ציון   .5.2  

  עבודה קבוצתית, עבודה קהילתית.סוציאלית,                         

 השלמת חובות הלימודים באנגלית או קבלת פטור.   .5.3  

.  

  B.S.W. – סטודנט שעמד בכל המטלות במסגרת תכנית הלימודים, בהתאם לדרישות החוג, זכאי לקבל תואר בוגר

    

  :לימודים צייוע . 6

  ד"ר אורית ברשטלינגשל החוג היא  'א לשנהיועצת הלימודים                 

  o.bershtling@gmail.comכתובת המייל להתייעצות ותיאום פגישה:     

  ד"ר שלומי אלישרשל החוג הוא  'ב לשנהיועץ הלימודים             

  shlomoel2989@gmail.comכתובת המייל להתייעצות ותיאום פגישה:            

      

   

  כל נושא שלא אוזכר בתקנון זה, כפוף לתקנוני המכללה המסדירים את הנהלים באותו עניין.  •


