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 קורסתיאור ומטרת ה
 
. מטרתו להקנות לסטודנט את מושגי (ICR) בזירה הבינלאומית סכסוכיםוניהול יישוב גישות ליעסוק ב קורסה

סכסוכים מגוונים המתרחשים יישוב הסכסוכים להתמודדות עם  םתחוכלי הניתוח ודרכי הטיפול שמציע היסוד, 

כרות עם התיאוריות והמודלים ישל ה יםימשלב היבטים תיאורטים ויישומ קורסהבינלאומית כיום. הבמערכת 

 המרכזיים בתחום תוך כדי טיפוחה של חשיבה ביקורתית.

 אתר הקורס

 לקורס קיים אתר מלווה. 

 שוטף בהודעות המופיעות באתר. על הסטודנטים להתעדכן באופן

 ת האוניברסיטה.ימצא באתר. שאר החומרים מצויים בספרייב חומר הקריאה בקורס יור

 עורים יועלו לאתר הקורס לאחר השעור.ימצגות הש

 
 קורסדרישות ה

 
 .)על פי תקנון האוניברסיטה( . נוכחות חובה בכל המפגשים1     

מהציון   40%נתן במהלך סמסטר א' )יסבר לגבי המבחן יסמסטר א'.  הב בסוף אמצע שנהמבחן . 2
 הסופי(.

 מהציון הסופי(. 10%. ציון פרזנטציה בנושא העבודה הסמינריונית )3
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 .מהציון הסופי( 50%) ציון עבודה סמינריונית. 4

 
 כמו כן באתר הקורס ישנן הנחיות מפורטות נתנו במהלך סמסטר א'. יהנחיות בנוגע לכתיבת העבודה י

  סמינריונית.העבודה היבת לכת

 
 .העבודה הסמינריונית תיכתב בזוגות 
         
 בסמסטר ב'.   שנייש לשלוח לעוזרת ההוראה את נושא עבודה ושאלת מחקר עד לשיעור ה 

 
  לקראת סוף סמסטר ב' הסטודנטים יציגו במהלך השיעור את נושא עבודתם הסמינריונית, שאלות

 אותם יחקרו.  המחקר, התיאוריות ומקרי הבוחן 

 
  :2019בספטמבר  18מועד הגשת העבודות הסמינריוניות. 
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