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תואר ראשון ותכנית השלמה לתואר שני
רציונל:
קבלת תואר ב.א .בלימודי עבודה סוציאלית או תואר מ.א .במסגרת תכנית ההשלמה מקנה לתלמיד רישוי לעסוק
במקצוע .על כן האחריות להכשיר תלמידים בעלי ידע תיאורטי ומעשי ברמה טובה מוטלת באופן בלעדי על ביה"ס.
הכשרת הסטודנטים בתוכנית הלימודים משלבת למידה באוניברסיטה והכשרה מקצועית בשדה ,כשההכשרה
המקצועית מהווה חלק נכבד מתכנית הלימודים .הסטודנטים עובדים במסגרות ושירותים באופן רציף  8חודשים,
ומטפלים באנשים בהתערבות פרטנית ,מנחים קבוצות או מלווים פרויקטים קהילתיים .הלמידה בשדה מלווה
בהדרכה צמודה המתבצעת באופן תואם עם הלמידה בכיתה בקורסים הקליניים והתיאורטיים .לכן ,אין אפשרות
ללמוד בכיתה מבלי לעשות הכשרה מקצועית בשדה ,ולהיפך.
בכדי לעמוד במחויבות להקנות לסטודנטים המסיימים את תוכנית הלימודים את הידע והכישורים הנדרשים כדי
לקבל רישיון לעסוק במקצוע ,לא ניתן לאפשר היעדרות ממושכת הקוטעת את רצף ההכשרה המקצועית או
הלימודים בקורסי המתודה מכל סיבה שהיא .לפיכך:
כללי היעדרות:
• סטודנטית זכאית להיעדר  3שבועות מקורסי המתודה בשל היריון ולידה (במקרה של לידה –  3שבועות מיום
הלידה) .היעדרות מעל שלושה מפגשים רצופים תדווח למזכירות .במקרה כזה הזכאות לסיים את הקורס
תיבחן לפי נסיבות המקרה בתיאום עם מרצה הקורס ועם ראש התכנית הרלוונטית.
•

סטודנטית זכאית להיעדר  4שבועות מההכשרה המקצועית בשל היריון ולידה (במקרה של לידה –  4שבועות
מיום הלידה) .היעדרות מעל ארבעה שבועות רצופים תדווח למזכירות .במקרה כזה הזכאות לסיים את
הקורס תיבחן לפי נסיבות המקרה בתיאום עם המדריך/ה ,מורה המתודה ומרכזת היחידה להכשרה
מקצועית .במקרים מיוחדים צוות ההכשרה ישקול הארכת ההכשרה המקצועית בשדה במהלך הקיץ.

• לא תינתן אפשרות להירשם לקורס מתודה ולהכשרה מקצועית ,גם לא "הרשמה על תנאי" כל עוד לא מולאו
תנאי הקדם של קורסים אלה.
תואר שני
רציונל:
התכנית לתואר שני מקנה לסטודנט ידע מקצועי אקדמי ומיומנויות התערבות וטיפול מתקדמות .לכן תנאים
הכרחיים ללימודים בתכנית לתואר שני הם נוכחות מלאה ועקבית ,למידה פעילה בשיעורים ועבודה בשדה (בשכר
או בהתנדבות) בשירות מוכר.
כללי היעדרות:
סטודנטית זכאית להיעדר  4שבועות ברצף מסמינריונים ופרקטיקומים בשל היריון ולידה (במקרה של לידה – 4
שבועות מיום הלידה) .בתום חופשת הלידה המוגדרת בחוק על הסטודנטית לחזור לעבודה או להתנדב בהיקף של 8
ש"ש לפחות בליווי הדרכה ,בהתאם לדרישות הפרקטיקום שבו היא משתתפת .סטודנטית שלא תוכל לעמוד
בדרישות אלו תוכל לדחות את השתתפותה בסמינר ובפרקטיקום לשנת הלימודים העוקבת.
יתר הכללים בנוגע למטלות ,בחינות ,היעדרות מקורסים (שאינם קורסי מתודה או פרקטיקומים) ,כמפורט
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