התכנית לתואר שני
בטיפול באמצעות אמנויות -דרמה תרפיה
תש"ף
איגרת למתקבלים לתכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות  -דרמה תרפיה

מתקבל /ת יקר/ה,
ברכות על קבלתכם לתכנית ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות דרמה תרפיה במכללה האקדמית תל-חי ,המכללה
הצפונית בישראל.
מטרת האיגרת ,לאפשר לכם קבלת מידע מוקדם על התכנית וסיוע במתן מידע ראשוני טרם פתיחת שנת הלימודים.
פתיחת שנת הלימודים תש"ף:
יום שלישי בתאריך  29/10/2019משעה  ,8:45קמפוס מזרח ,חדר .3203
מפגש הכנה לסטודנטים שנה א יתקיים ביום ג'  ,22/10/19בין השעות 8:45-15:00
במכללה האקדמית תל חי ,קמפוס מזרח ,חדר .2204
השתתפות במפגש הינה חובה .אנא אשרו השתתפותכם בלינק הבא:
אישור השתתפות
 .1רכזת התכנית  -עדי סופר -ניתן ליצור קשר לשאלות במייל בכתובת המייל החוגי:
 Dramatherapy@telhai.ac.ilאו בטלפקס .04-8181970
 .2ראשת התכנית – ד"ר סוזאנה פנדזיק  -ניתן לקבוע פגישות אישיות בתיאום מול מזכירות התכנית
באמצעות המייל.
 .3רכזת סמינר קליני שנה א' -ד"ר דורית דרור הדר -ניתן ליצור עימה קשר בפלאפון 052-2217015
ובמייל .digosmooth@gmail.com

 .4ארבעה מרחבים מקוונים בהם ניתן לצפות במידע רב וחשוב עבורך כסטודנט:
א .אתר התכנית במודל :ריכזנו עבורך סרטוני הדרכה שונים המאגדים את הידע הנדרש להגיע למידע זה כמו:
מערכת השעות ,פרטי התקשרות עם המזכירות ,כניסה לפורטל הסטודנטים ,לוח שנה אקדמי ועוד .הסרטונים
רוכזו באתר התכנית במודל וכן מידע נוסף במיוחד עבור הסטודנטים בשנה א' -לאתר התכנית לחץ כאן.
ב .פורטל המידע האישי כדי לצפות בפורטל יש להיכנס לאתר המכללה בכתובת:
 > /http://www.telhai.ac.ilכניסה לסטודנטים.
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ג .מידע נוסף על השירותים מקוונים העומדים לרשותך ניתן למצוא בפורטל סטודנט> מאמרים אחרונים במאגר המידע.
ד .אפליקציית סטודנטים תל-חי  -ניתן להוריד בחנות הנייד יש לבחור באפליקציית מוביטי.
 .4מערכת שעות :לימודים בתכנית לתואר שני בדרמה תרפיה יתקיימו בימי שלישי בשבוע ,לאורך סמסטר א' וסמסטר ב'.
בחופשת הסמסטר ובחופשת הקיץ יתקיימו "לימודים אינטנסיביים" שיימשכו עד  3ימים בשבוע .מועדי ה"אינטנסיביים"
יתפרסמו במערכת השעות באתר התכנית בתחילת הסמסטר א.
הנוכחות הינה חובה בכל השיעורים .לצפייה במערכת השעות לחץ כאן.
 .5תכנית הלימודים -תכנית הלימודים כוללת כ  48נ"ז של קורסי חובה ,השיבוץ לכל הקורסים יעשה ע"י מזכירות התכנית.
 .6שיבוץ לסמינר קליני  -סטודנטים שנה א מחויבים ליום עבודה בשדה נוסף במסגרת הסמינר הקליני.
רכזת הסמינר הקליני ,ד"ר דורית דרור הדר תיצור עמכם קשר במהלך חודש ספטמבר לקביעת השיבוץ באופן סופי.
 .7חשיבות ידיעת השנתון החוג – השנתון החוגי מכיל את תכנית הלימודים בה תידרש לעמוד ,על מנת להיות זכאי לתואר
השני .את השנתון תוכלו למצוא באתר התכנית במודל בקישור הבא :לצפייה בשנתון תש"ף.
 .8הצגת  500שעות דרמה -סטודנטים שהתקבלו לתכנית עם פחות מ  500שעות דרמה /תיאטרון ,יצטרכו להשלים ל 500
שעות עד לתחילת שנה ב' ללימודים.
 .9לנוחותכם קישורים נוספים:
מדריך החלפת סיסמא -לחץ כאן
כיצד להיכנס לאתר החוג – לחץ כאן

אשמח לסייע בכל שאלה,
עדי סופר
רכזת התכנית ללימודי תואר שני בדרמה תרפיה
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