קמפוס ברושים
מערכת שעות לימוד
שיאצו  -שנה ב' 2019-20
▪

א

יש לבחור אופציה אחת מתוך כל שיעור (מתוך כל שורה).

ג

ב
אבחנות
13:30-16:30
 4מפגשים 2 ,בכל
סמסטר שישולבו
בסילבוס של
סינדרומים.
סינדרומים
ברפואה סינית
13:30-16:30
ליאת יוסיפוביץ /
יעל לוין
שיאצו ב'
17:00-21:00
(בשיעורי מוקסה
כוסות רוח
17:00-21:30
 2מפגשים)
מוטקה אילון /
עפרה שטורם

ד

שיאצו ב'
( 8:45-12:45א)
( 9:00-13:00ב)
(בשיעורי מוקסה
כוסות רוח
8:30-13:00
 2מפגשים)
יעל לוין /
עפרה שטורם

תרגול שיאצו ב'
( 17:15-19:15א)
( 16:45-18:45ב)
דורין מנו

תרגול שיאצו ב'
9:30-11:30
דנה קמחי
רפואה מערבית ב'
9:00-12:30

פסיכופתולוגיה
14:15-17:00
סמסטר א'
וסדנת יחסי מטפל
מטופל
 3מפגשים ,יום
שישי 9:00-12:00

ה

רפואה מערבית
ב'
16:30-20:00

פסיכופתולוגיה
פסיכופתולוגיה
פסיכופתולוגיה
13:00-15:45
וסדנת יחסי מטפל
וסדנת יחסי מטפל
סמסטר א'
מטופל
מטופל
וסדנת יחסי מטפל
12:45-16:15
9:15-12:45
מטופל
סמסטר א'
סמסטר ב'
 3מפגשים ,יום
שישי 9:00-12:00
לבחירתכם קורס רפואה מערבית ב' (פתולוגיה ובדיקות מעבדה) מתוקשב
תכני הקורס והדרישות האקדמיות בו זהות לאלה בקורס הפרונטאלי.
בנוסף ללמידה האינטרנטית ,לשירותכם פורום למידה להפניית שאלות למרצה.
הרצאות אורח
17:30-20:00
פתולוגיות אורתופדיות – קורס מתוקשב (חובה)
 7שיעורים ,סמסטר א'  +שיעור מיקוד  +מבחן מסכם
מועד פתיחת הקורס ללמידה יפורסם בתחילת השנה.

▪

ו

המערכת נתונה לשינויים.

פסיכופתולוגיה
וסדנת יחסי מטפל
מטופל
8:30-12:00
סמסטר ב'

הערות למערכת:
•

שנה"ל תש"פ תחל בשבוע של ה3/11/19 -

•

סמסטר ב' יחל בשבוע של ה15/3/20 -

•

קורס רפואה מערבית ב' כולל שיעורי פתולוגיה ,בדיקות מעבדה והחייאה.

•

קורס "פסיכופתולוגיה" כולל הרחבה לנושא זה וסדנת "יחסי מטפל מטופל"
בקורסים של ימי ראשון ורביעי ,יתקיימו שיעורי "פסיכופתולוגיה" בלבד  +סדנאות
"יחסי מטפל מטופל" 3 ,מפגשים בימי שישי  ,9:00-12:00סוף סמסטר א'.

•

שיעורי "אבחנות" יתקיימו במהלך השנה ,בתאריכים שיפורסמו בסילבוס "סינדרומים
למגע".

•

במהלך חופשת הסמסטר תתקיים סדנא עם מוטקה אילון.

•

שיעורי ההתפתחות האישית הינם חלק מתוכנית הלימוד וניתנים ללא תשלום נוסף,
ניתן לבחור שיעור אחד שנתי.

•

הרצאות האורח הינן זכות ולא חובה.

