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 לתואר ראשון אשכולות העשרה: הנחיות לחוגים ולסטודנטים

בתואר ראשון במסגרת הלימודים  ית,/על כל סטודנטחובה משנת הלימודים תש"פ, 

דרך הרוח או  -מאשכולות ההעשרה המוצעים באחד להשלים לימודים  ,באוניברסיטת חיפה

 חדשנות ויזמות או מדעי הנתונים. 

 (ת/נ"ז בסך הכול )בחלוקה בין החוגים בהם לומד 6להשלים  ית/, על הסטודנטחוגי-דו  במסלול

 . באחד מהאשכולות 

 נ"ז באחד מהאשכולות.  6להשלים  ית/, על הסטודנטחוגי-חדבמסלול 

 . ת/לבדוק אילו אשכולות מאושרים ללימוד בחוגים בהם הוא לומד ית/חובת הסטודנט

באשכול מסוים, לא יוכל  ללמודלומד לא מאשר  : אם אחד החוגים בהםית/לתשומת לב הסטודנט

 .ת/ללמוד קורסי אשכול זה במסגרת החוג השני בו לומד ית/הסטודנט

 מדעי החברה

דו חוגי )מקסימום נ"ז בחוג  חד חוגי שם החוג
 במסגרת אשכולות ההעשרה(

 אשכולות מאושרים על ידי החוג

 כלל האשכולות  4 6 מדע מדינה

 דרך הרוח  4 4 כלכלה )למעט חשבונאות(

 לא נדרש 0 0 חשבונאות

 דרך הרוח, חדשנות ויזמות 4 4 מערכות מידע

 דרך הרוח  4 4 סטטיסטיקה

 דרך הרוח, חדשנות ויזמות  4 4 מדעי המחשב 

 כלל האשכולות  6 6 ולימודי סביבה גאוגרפיה

 כלל האשכולות  4 6 פסיכולוגיה

 כלל האשכולות  6 6 תקשורת

 כלל האשכולות  6 6 סוציולוגיה

 לא נדרש 0 0 קוגניציה

 רווחה ובריאות

דו חוגי )מקסימום נ"ז בחוג  חד חוגי שם החוג
 במסגרת אשכולות ההעשרה(

 אשכולות מאושרים על ידי החוג

 כלל האשכולות  6 6 שירותי אנוש

 דרך הרוח  -- 4 עו"ס

 דרך הרוח, מדעי הנתונים -- 4 סיעוד

 כלל האשכולות  -- 4 ריפוי בעיסוק

 דרך הרוח, חדשנות ויזמות  -- 4 פיזיותרפיה

 דרך הרוח, חדשנות ויזמות -- 4 הפרעות בתקשורת 

 מדעי הרוח

בחוג דו חוגי )מקסימום נ"ז  חד חוגי שם החוג
 במסגרת אשכולות ההעשרה(

 אשכולות מאושרים על ידי החוג

 כלל האשכולות  נ"ז בחוג השני(* 6) 0 6 ארכיאולוגיה

 דרך הרוח, מדעי הנתונים 4 6 תולדות ישראל

 כלל האשכולות  4 6 מוסיקה

 כלל האשכולות  4 6 תיאטרון

 כלל האשכולות  4 6 אמנות יצירה

 כלל האשכולות  4 6 לימודי ישראל 

 כלל האשכולות  4 6 תחומיים-לימודים רב

 לא נדרש  -- 0 מערך אשכול

 דרך הרוח, מדעי הנתונים 4 6 היסטוריה כללית 
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 כלל האשכולות  4 6 ספרות עברית והשוואתית

 כלל האשכולות  4  -- לימודי מזה"ת ואסלאם

 כלל האשכולות  4 6 תולדות האמנות 

 כלל האשכולות  4 6 לשון עברית

 כלל האשכולות  4 6 שפה וספרות ערבית 

 כלל האשכולות  4 6 פילוסופיה

 כלל האשכולות  4 6 לימודי אסיה

 כלל האשכולות  4 6 שפה וספרות אנגלית 

 מדעי הטבע

דו חוגי )מקסימום נ"ז בחוג  חד חוגי שם החוג
 במסגרת אשכולות ההעשרה(

 אשכולות מאושרים על ידי החוג

 דרך הרוח, חדשנות ויזמות  4 -- ביולוגיה ומדעי הרפואה

 דרך הרוח, חדשנות ויזמות  4 4 מתמטיקה

 חינוך 

דו חוגי )מקסימום נ"ז בחוג  חד חוגי שם החוג
 במסגרת אשכולות ההעשרה(

 אשכולות מאושרים על ידי החוג

 כלל האשכולות  4 -- חינוך מיוחד

 כלל האשכולות  4 -- ייעוץ והתפתחות האדם 

 כלל האשכולות  4 -- למידה, הוראה והדרכה

 משפטים

דו חוגי )מקסימום נ"ז בחוג  חד חוגי שם החוג
 במסגרת אשכולות ההעשרה(

 אשכולות מאושרים על ידי החוג

 דרך הרוח  -- 4 משפטים

 דרך הרוח **2 -- משפטים עם חוג לאחר תואר

 

 

נ"ז  122מדעי הנתונים הוא יסיים את התואר עם  אשכולללמוד את  ת/* במידה והסטודנט/ית מעוניין

נ"ז.  120-יותר מ ה/לבדוק כי לא שילם ית/נ"ז בלבד. חובת הסטודנט 120וישלם שכר לימוד על 

 לפנות למדור שכר לימוד באגף מנהל תלמידים.   ה/במידה וכן עליו

נ"ז בחוג השני, כך שבכל  2-נ"ז בחוג אחד ו 4ללמוד מקסימום  ית/הסטודנט ה/חוגי יכול-במסלול דו

הנחיות ה, בכפוף ל/נ"ז הוא של הסטודנט/ית עצמו 2נ"ז והיכן  4נ"ז. השיקול היכן ללמוד  6התואר = 

 . ת/החוגים בהם לומד

 נ"ז כל קורס( יהיה בחוג אחר.  3כל קורס ) -את אשכול מדעי הנתונים  הלומד/ת ית/סטודנט

נ"ז  2נ"ז במשפטים ועוד  2ללמוד מקסימום  ית/הסטודנט ה/יכול –טים עם חוג לאחר תואר ** משפ

 נ"ז.  4בחוג השני )חוג לאחר תואר(, כך שבסה"כ = 
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