
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 החוג למנהל ומדיניות ציבורית 

 ברוכ/ה הבא/ה לחוג מנהל ומדיניות ציבורית באקדמית עמק יזרעאל 

   30.10.22שנת הלימודים תשפ"ג תפתח ביום ראשון, ה' חשוון, 

 

 לקראת שנת הלימודים הראשונה שלך במכללה המידע הדרוש לך נמצא ב: 

 

 

 

 שם תמצא/י מידע על:  

 קבלת סיסמה לסטודנטים חדשים  •

 הדרכה בספריה   •

 ערוצי הקשר וקבלת מידע  •

 סילבוסים, מהלכי שיעורים, שעות קבלת מרצים ועוד.   •

 הלימוד במכללה  כיתות •
 

 מידע לסטודנטים חדשים שנה א' לתואר ראשון ושני תשפ"ג  •

 "ג מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •
 

 סמסטרים(.  4יום ד', יום מלא ) יבורית: יום הלימוד בחוג לתואר השני במנהל ומדיניות צ

 

( <  (www.yvc.ac.ilאת פירוט הקורסים של החוג במנהל ומדיניות ציבורית ניתן למצוא באתר המכללה 

 מוסמך מנהל ומדיניות ציבורית תשפ"ג.    >שנתונים תשפ"ג   >שנתונים    >סטודנטים שירותים ל 

  .עצמאי  כל קורסי שנה א' נשתלו לכם במערכת, אין צורך לבצע רישום 

 

 להלן רשימת הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א' בחוג לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית: 

 נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

 2 2 ציבורי מבוא למדיניות ציבורית ומנהל  22900

 4 4 יסודות הכלכלה למדיניות ציבורית  22901

 2 3 שיטות מחקר: מתודולוגיה כמותית )שו"ת(  22902

 2 3 שיטות מחקר: מתודולוגיה איכותנית )שו"ת(  22903

 2 2 אתיקה, תורת המוסר ואיכות השלטון  22904

 2 2 כלכלת ביטחון סוציאלי  22905

 2 2 מדיניות ציבוריתניתוח והערכת  22906

 2 2 מבוא לרגולציה: תיאוריה, אסטרטגיה ופרקטיקה  22907

מידע לסטודנטים <  סטודנטיםשירותים ל<  www.yvc.ac.il<  אתר המכללה

 חדשים.
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!! 

 

 ראש החוג למדע המדינה ולתואר השני במנהל ומדיניות ציבורית  – פרץ -ד"ר חדוה וינרסקי 

 מרכזת החוג למדע המדינה ולתואר השני במנהל ומדיניות ציבורית.  - ירדן יונה 

 

 פניה למזכירות החוג:  

 . 1,קומה   4, בניין 10:00-12:30ה' בין השעות  – שעות קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423469בטלפון:  09:00-10:30 – שעות מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות  

 .בחירת מזכירות  > הגשת פניה   >חנת המידע: פניות  פנייה למזכירות החוג דרך ת 

 

 

 

 

 

 2 2 משפט חוקתי ומנהלי  22908

 2 2 פרויקט מסכם שנה א'  22909

 22 24  סה"כ 


