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התכנית ללימודי ניהול וישוב סכסוכים
גישות ומודלים בניהול סכסוכים בינ"ל
מספר קורס27737 :
סמינריון ,יום ג'14:00-16:00 :
מרצה :ד"ר אמירה שיף
עוזרת הוראה :הגב' רחלי אשוול

סוג הקורס :לתואר שני ושלישי*
שנת לימודים :תשע"ט סמינריון שנתי

היקף שעות 2 :ש"ש

הקורס מתקיים בימי שלישי בין השעות14:00-15:30 :
דוא"ל מרצה ,ד"ר אמירה שיףamira.schiff@biu.ac.il :
קבלת תלמידים בתיאום מראש באי מייל.
דוא"ל עוזרת הוראה ,הגב' רחלי אשוולrachellya5@gmail.com :
טלפון ליצירת קשר במקרה הצורך 053-3357578 -

תיאור ומטרת הקורס
הקורס יעסוק בגישות ליישוב וניהול סכסוכים בזירה הבינלאומית ) .(ICRמטרתו להקנות לסטודנט את מושגי
היסוד ,כלי הניתוח ודרכי הטיפול שמציע תחום יישוב הסכסוכים להתמודדות עם סכסוכים מגוונים המתרחשים
במערכת הבינלאומית כיום .הקורס משלב היבטים תיאורטים ויישומיים של היכרות עם התיאוריות והמודלים
המרכזיים בתחום תוך כדי טיפוחה של חשיבה ביקורתית.

אתר הקורס
לקורס קיים אתר מלווה.
על הסטודנטים להתעדכן באופן שוטף בהודעות המופיעות באתר.
רוב חומר הקריאה בקורס יימצא באתר .שאר החומרים מצויים בספריית האוניברסיטה.
מצגות השיעורים יועלו לאתר הקורס לאחר השעור.

דרישות הקורס
 .1נוכחות חובה בכל המפגשים (על פי תקנון האוניברסיטה).
 .2מבחן אמצע שנה בסוף בסמסטר א' .הסבר לגבי המבחן יינתן במהלך סמסטר א' ( 40%מהציון
הסופי).
 .3ציון פרזנטציה בנושא העבודה הסמינריונית ( 10%מהציון הסופי).
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 .4ציון עבודה סמינריונית ( 50%מהציון הסופי).


הנחיות בנוגע לכתיבת העבודה יינתנו במהלך סמסטר א' .כמו כן באתר הקורס ישנן הנחיות מפורטות
לכתיבת העבודה הסמינריונית.



העבודה הסמינריונית תיכתב בזוגות.



יש לשלוח לעוזרת ההוראה את נושא עבודה ושאלת מחקר עד לשיעור השני בסמסטר ב'.



לקראת סוף סמסטר ב' הסטודנטים יציגו במהלך השיעור את נושא עבודתם הסמינריונית ,שאלות
המחקר ,התיאוריות ומקרי הבוחן אותם יחקרו.



מועד הגשת העבודות הסמינריוניות 18 :בספטמבר .2019
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