פרויקט שער לאקדמיה -עמותת בוגרי יהלום ע"ר
במסגרת שיתוף פעולה בין הקריה האקדמית אונו לבין עמותת יהלום הוחלט על תחילתו של פרויקט "שער
לאקדמיה ".
מטרתו של המיזם הינה היכרות עם האקדמיה וחשיפת המשתתפים בפרויקט למגוון קורסים אקדמיים
שיאפשרו צבירת נקודות זכות למי שיחליטו ללמוד תואר ראשון ב"קריה האקדמית אונו".
הקורסים שיוצעו הינם מקוונים (למידה עצמית מתוקשבת) ללא מפגשי תמך ובחינות פרונטליות.
אוכלוסיית היעד*:
א .חיילי חובה לוחמים  +תומכי לחימה המשרתים ביהל"ם החל משנת שרותם השניה.
קצינים ומשרתי קבע ביהל"ם.
ב.
חברי עמותת יהל"ם.
ג.
* הקורסים יינתנו לכל אלו בכפוף להיותם חברי עמותת יהלום בלבד.
רשימת הקורסים :
שם הקורס

הפקולטה אליה שייך הקורס

1

משפט מסחרי ודיני חוזים 2 -נ"ז**

הפקולטה למנהל עסקים

2

גישור 2 -נ"ז

הפקולטה למשפטים

3

מקורות המשפט 2 -נ"ז

הפקולטה
למשפטים

4

התנהגות ארגונית 2 -נ"ז

הפקולטה למנהל עסקים ,הפקולטה למדעי
הרוח והחברה

5

מבוא למחשב אישי 2 -נ"ז

הפקולטה למנהל עסקים

6

שימושי מחשב 2 -נ"ז

הפקולטה למשפטים

7

מבוא לפסיכולוגיה ותיאוריות אישיות 2 -נ"ז הפקולטה למדעי החינוך והחברה

8

סוציולוגיה 2 -נ"ז

הפקולטה למדעי החינוך והחברה

9

בשביל ישראל 2 -נ"ז

הפקולטה למנהל עסקים ,הפקולטה
למשפטים ,הפקולטה למדעי החינוך
והחברה

** נ"ז -נקודות זכות אקדמיות.

למנהל

עסקים,

הפקולטה

מועדי הרשמה ופרטים נוספים:
א .ההרשמה ופתיחת הקורסים יהיו כפופים ללוח הזמנים האקדמי של המכללה בשנת תש"פ.
להלן מועדי ההרשמה ,פתיחה וסיום הקורסים:
סמסטר

פתיחה

סיום

תאריך אחרון להגשת
בקשה לרישום לקורס
מול עמותת יהלום.

סמסטר א'

3.11.2019

24.1.2020

17.10.2019

סמסטר ב'

23.2.2020

3.6.2020

6.2.2020

סמסטר קיץ

5.7.2020

25.9.2020

18.6.2019

ב .שמות הנרשמים ירוכזו ע"י העמותה ויועברו לקריה האקדמית אונו לא יאוחר משבועיים טרם פתיחת
הסמסטר.
איך להירשם:
שלב א' -מול העמותה:
א .אנא וודא שהנך חבר עמותה פעיל (נרשמת /שילמת לעמותה בשנה האחרונה) ,אם אינך בטוח שאתה
חבר עמותה ,פנה אלינו במייל .Info@yahalomfoundation.com -אם אינך חבר עמותה אנא הירשם
לעמותה בקישור זהwww.yahalomfoundation.com/yahalom-member/ -
ב .שלח אלינו מייל הכולל מספר תעודת זהות ,שם ,שם משפחה ,כתובת מגורים ,כתובת מייל ,טלפון נייד
ושם הקורס המבוקש ,את הפרטים יש לשלוח ל.Info@yahalomfoundation.com -
ג .תוך שלושה ימי עסקים מיום הגשת בקשת הרישום לקורס תקבל מייל אישור רישום.
שלב ב' -מול המכללה האקדמית אונו:
א .באם קיבלת מייל אישור רישום לקורס מעמותת יהלום ,תישלח לכתובת המייל שלך הרשאה לפתיחת
הקורס ללמידה מתוקשבת .ההרשאה הינה אישית ולא ניתנת להעברה.
ב .בסיום כל קורס יינתן ציון שיועבר בתום הסמסטר העוקב.
חשוב לדעת:
א .כל חבר עמותה יוכל ללמוד במקביל עד שני קורסים ,בסיומם ניתן להירשם לקורסים נוספים.
ב .הלמידה בקורסים נתמכת במענה טלפוני 03-5311813 -המאפשר סיוע בהיבטים טכניים או תוכניים-
יש לציין למידה מטעם עמותת יהלום במסגרת תכנית "שער לאקדמיה" .השימוש בשרות הטלפוני
יעשה בהתאם לשעות הפעילות המופיעות באתר הקורס בעת פתיחתו.
ג .צבירת נקודות זכות לצורך מתן קרדיטציה לתואר במכללה האקדמית אונו תתאפשר עד לתקופה של 3
שנים ממועד תחילת הקורס.
ד .צבירה של עד  8נקודות זכות תוכר במסגרת האישור לקורסי חוץ פקולטה .כל נ"ז מעבר לכך מחויבת
להיות בזיקה למסלול הלימודים שייבחר הסטודנט או בהתאם למאזן האקדמי -מחייב ייעוץ טלפוני.

