קרן "ידע" בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה
מזמינים אתכם למפגש חגיגי בבית האקדמאי
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!!!
הזמנה למפגש :מיזם משותף

ללימודי תואר מוסמך  M.A -ב"לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים"
במגמת "ממשל ומדיניות ציבורית"
יום לימודים מרוכז לקבוצה לעובדי ציבור
במסגרת בית האקדמאי באווירה נעימה וידידותית

המפגש ייערך ביום ד'  1125121.52בשעה  53:2.בבית האקדמאי
קרן "ידע" והאוניברסיטה הפתוחה שבים ומציעים במרץ  4102קבוצת לימודים איכותית וייחודית* לתואר שני
במגמת "ממשל ומדיניות ציבורית" .המגמה נלמדת במסגרת לימודי התואר השני בלימודי דמוקרטיה בין-
תחומיים.
תכנית הלימודים המובנית 1מאפשרת סיום לימודי הקורסים לתואר ב 6 -סמסטרים רצופים (כולל לימודים
בסמסטר קיץ)  ,ונלמדת ביום לימודים מרוכז.
למי מיועדת התכנית?
לעמיתי קרן "ידע" לאקדמאים במח"ר עובדי השירות הציבורי.
מה לומדים?
הקורסים בתכנית המועברים על ידי סגל הוראה מיומן ,מתבססים תחומי דעת מגוונים ביניהם :מדע המדינה,
מינהל ,משפטים ,סוציולוגיה ,כלכלה ,ומדיניות ציבורית .מספר הקורסים לתואר( 00 -לא כולל קורסי השלמה למי
שנדרש להם).
מתי והיכן לומדים?
במתקן לימודים נוח ונעים עם חנייה בבית האקדמאי בחולון ,רח' רמז  , 01בימי חמישי בבוקר.
תנאי הקבלה:
יתקבלו ללימודים בעלי תואר ראשון בכל תחום ,שממוצע ציוניהם גבוה מ .01-בעלי ציון נמוך מ 01-יוכלו להתקבל
בתנאים מסוימים (ממוצע  1הקורסים הראשונים צריך להגיע ל.)01-
שכר הלימוד משולם פר קורס( 2שכר הלימוד השנה לקורס בתואר השני הוא  ₪ 4,112בתקופת הרשמה רגילה
 172ש' ).
דמי הגשת מועמדות-
בקורסי הקיץ יש תוספת של  421ש' לכל קורס.
"קרן ידע" תעניק מלגה לעמיתים זכאים בגובה של עד  ₪ 00...בגין התואר השני ללומדים בתוכנית זאת( 2בכפוף
לתנאי הזכאות למלגה כפי שמפורסמים באתר קרן "ידע")
שימו לב :מועד אחרון להגשת מועמדות  5.לינואר  21.52ההרשמה הסדירה לקורסים תסתיים ב1025252 -
לייעוץ אקדמי:
ד"ר אילנה קופמן ,באוניברסיטה הפתוחה-מרכזת התכנית ,בדוא"ל ; ilanako@openu.ac.il
*מותנה במינימום  41משתתפים בקבוצה.
לעזרה אדמיניסטרטיבית:
נירה גוטמן  ,מזכירת התכנית באוניברסיטה הפתוחה בטל' 10-7700747 :ובדוא"ל niragu@openu.ac.il
טלי מילשטיין – קרן ידע בית האקדמאי בטל'  11-2102111ובדוא"ל tali@machar-yeda.org.il :

 1המסלול ללא תזה .למתאימים המעוניינים במסלול עם תזה תותאם תכנית מיוחדת.
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נשמח לראותכם בכנס המתעניינים בהשתתפות נציגי האוניברסיטה הפתוחה וקרן "ידע"
לאקדמאים במח"ר שיתקיים ביום רביעי ה 42.04.01-בשעה  07:11בבית האקדמאי
בחולון רח' רמז  .01למפגש יש להגיע עם גיליונות הקורסים האקדמיים שנלמדו בעבר 0על
מנת לקבל יעוץ אישי במקום .המעוניינים מתבקשים למלא את הפרטים המופיעים בדף
זה ולהחזיר לקרן ידע ,בפקס מס'  021-12102101או בדוא"ל tali@machar-yeda.org.il
לא יאוחר מתאריך  .41.04.4101במפגש יחולקו למשתתפים דפי מידע על התכנית וכן טופסי
הרשמה.
אישור התעניינות בתוכנית והגעה לכנס:
סמן בX -

אני הח"מ מעוניין להצטרף ללימודי תואר שני בלימודי דמוקרטיה במגמת "ממשל
ומדיניות ציבורית" של האוניברסיטה הפתוחה בבית האקדמאי בחולון.
סיימתי תואר ראשון ב ____________________
באוניברסיטה/מכללה ______________
סיימתי תואר שני ב ______________________
באוניברסיטה/מכללה ______________
אגיע לכנס המתעניינים בבית האקדמאי בחולון ביום ד' 42.04.4101
מעוניין בייעוץ אישי עם נציג האוניברסיטה לאחר המפגש.

מס' תעודת זהות

כתובת דואר אלקטרוני

שם+משפחה

מחלקה

טל 2בעבודה

טל 2בבית

___________________________@_________________

סלולארי
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נספח א'

מבנה הלימודים במגמת ממשל ומדיניות ציבורית:
מספר הקורסים לתואר55 -
(לא כולל קורסי השלמה) *
קורסי חובה

 2מתוכם  2כלליים ואחד
במגמת ההתמחות

קורסי בחירה
מתקדמים-
סמינריוניים***

 3קורסים 0מתוכם לפחות 2
במגמת ההתמחות

עבודה סמינריונית

 1עבודות 0לפחות אחת במגמת
ההתמחות

בחינה מסכמת

בחינה מסכמת לתואר על פי
הוראות המל"ג למסלול בלי
תזה

*קורסי השלמה (בין  )0-1נקבעים בועדת הקבלה לאחר בדיקת רשימת הקורסים שנלמדו בתואר
הראשון.

מידע נוסף על התכנית ללימודי דמוקרטיה:
http://www.openu.ac.il/programs/m02.html

4
נספח ב'
רשימת הקורסים:
השלמה*:
יסודות המנהל הציבורי
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה
דמוקרטיות ודיקטטורות
חובה:
דמוקרטיה בישראל – סוגיות נבחרות
תיאוריות דמוקרטיות בנות זמנינו
דמוקרטיה במבט רב תחומי
סוגיות במדיניות ציבורית
קורסי בחירה וקורסים סמינריוניים ***
ניתוח מדיניות
שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה
סדנה לכתיבת נייר מדיניות
דמוקרטיה ובטחון לאומי
מדינת הרווחה אזרחות וזכויות
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי
תכניות לשיתוף עובדים במקום העבודה
מנהיגות בארגונים
הסוציאל דמוקרטיה במערב אירופה

* קורסי השלמה (בין  )0-1נקבעים בועדת הקבלה לאחר בדיקת רשימת הקורסים שנלמדו בתואר הראשון.
*** רשימת הקורסים הסופית מבין הקורסים תקבע במועד מאוחר יותר.

