דיקנאט הסטודנטים

דיקנאט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית באוניברסיטה הפועלת לרווחת הסטודנטים ,בראשות דקנית הסטודנטים.
ביחידות הדיקנאט השונות תוכלו לקבל מענה בנושאים אישיים ,אקדמיים וכלכליים.
רוצים להתעדכן במלגות ,סיוע אקדמי ואישי ,מעונות ,פיתוח קריירה התנדבות ועוד? עקבו אחרינו ב-

יחידות הדיקנאט
 .1היחידה למצוינות אקדמית  -מעניקה ייעוץ אקדמי ואישי אשר ניתן ע"י יועצות היחידה .שיעורים פרטיים הניתנים ע"י מורים מקצועיים
ואיכותיים ,כולם סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות או מתארים מתקדמים (בעלות סמלית).
חונכות אקדמית הכוללת ליווי רצוף במהלך שנת הלימודים על ידי סטודנטים מצטיינים .קורסי תגבור הנערכים בשיתוף עם החוגים לכלל
הסטודנטים (ללא תשלום) ,מרכז כתיבה אקדמית.
בית הסטודנט קומה  2חדר  217טל',mador10@univ.haifa.ac.il ,04-8249964 :
 .2המרכז לפיתוח קריירה – נקודת הזינוק לעתיד שלך מתחילה כאן! כאן תמצאו מגוון שירותי ייעוץ והכוון לתכנון קריירה (חלק מהשירותים
כרוכים בתשלום סמלי) .הדרכה בכתיבת קורות חיים ,הכנה לראיונות עבודה וסיוע במציאת עבודה באמצעות מערכת המשרות ,AcadeME
מרכז מידע על תכניות הלימודים ומקצועות.
בית הסטודנט ,קומה  2חדר  ,201-207טל' ,career@univ.haifa.ac.il ,04-8249508
 .3היחידה למלגות – היחידה מטפלת בהענקת מלגות הצטיינות וסיוע כלכלי לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים לקראת תואר ראשון
בלבד .בקשות למלגת סיוע תוגשנה ביוזמת הסטודנט דרך פורטל הסטודנטים החל מתחילת חודש אוגוסט ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת
הלימודים .הזכאות למלגת הצטיינות מאותרת על ידי האוניברסיטה ,לסטודנטים הזכאים תישלח הודעה בדואר בשבועות הסמוכים לפתיחת
שנת הלימודים .בנוסף ,היחידה למלגות מנגישה מלגות שונות לכלל הסטודנטים ומלגות ייעודיות .עקבו אחר הפרסומים של דיקנאט
הסטודנטים ויחידת המלגות בפייסבוק.
משרדי היחידה בית הסטודנט ,חדר  ,313טל' .milgot@univ.haifa.ac.il ,04-8240330 ,04-8288034
 .4היחידה למעורבות חברתית  -בואו להתנדב ולקבל מלגה! היחידה מפעילה מגוון תכניות בהן ניתן לקיים פעילות .ההרשמה לתכניות
לקראת שנת הלימודים תשפ"א נפתחת במהלך חודש יולי  2020ומסתיימת כשבועיים לאחר תחילת הלימודים .כל העדכונים אצלנו
בפייסבוק.
בית הסטודנט ,קומה  3חדר  ,311טל' ,involve@univ.haifa.ac.il ,04-8240665
 .5היחידה לייעוץ פסיכולוגי – חווים קושי או מצוקה? מרגישים שאתם צריכים מישהו לדבר איתו? כאן תוכלו להיעזר במגוון סוגי טיפול
וייעוץ פסיכולוגי ,פרטני וזוגי ,בעלות מוזלת.
רחבת טיילת המעונות ,טל'  04 -8249334דוא"ל.mclini@univ.haifa.ac.il :
 .6מדור נגישות ולקויות למידה – המדור נותן ייעוץ ,תמיכה והתאמות לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלויות ,לקויות רפואיות ,הפרעות
קשב ולקויות למידה .צריכים התאמות בבחינות? שימו לב שיש להגיש בקשה לפחות  40יום לפני תחילת תקופת בחינות.
בית הסטודנט ,קומה  2חדר  ,214שעות קבלה :בתיאום פגישה מראש .טל' ,Lda@univ.haifa.ac.il ,04-8249265
 .7מעונות הסטודנטים – בואו לגור קרוב ללימודים ולהרגיש בית .במעונות תמצאו מגורים בשכר דירה סטודנטיאלי ,חברים טובים וצוות
מסור שזמין לכל פנייה .הרשמה למעונות מדי שנה מתחילה ב 15.5-ומסתיימת ב .30.6 -פרטים נוספים במשרדי המעונות.
מתחם מעונות הסטודנטים ,טל' ,Lrozenber@univ.haifa.ac.il ,04-8249931
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שירותים נוספים בדיקנאט


מועדון הדיבייט  -פעילות שבועית שנותנת לכם מיומנויות עמידה מול קהל ,נאום ,שכנוע ועוד .הסטודנטים משתתפים בתחרויות
בארץ ובעולם .לפרטים נוספים. ,haifa.debate@gmail.com :



התנדבות תמורת נקודות זכות אקדמיות (וולפ"ח)  -לסטודנטים בתואר ראשון -פעילות חברתית בארגונים קהילתיים בהיקף 4
שעות שבועיות במהלך שנת-הלימודים כולה תמורת  4נקודות זכות .כפוף לאישור החוג ורישום מוקדם בדיקנאט .לפרטים
נוספים.yberger1@univ.haifa.ac.il :



סטודנטים המשרתים במילואים – משרתי מילואים בתואר ראשון? מגיעות לכם נקודות זכות .בנוסף ,הנכם זכאים להקלות
אקדמיות מהחוגים וסיוע מהדיקנאט בשיעורים פרטיים ,מלגות ועוד -לפרטים נוספים.rbraz@univ.haifa.ac.il :



התאמות לסטודנטיות בהריון ולאחר לידה ועוד -סטודנטיות בהריון ולאחר לידה ,וכמו כן סטודנטיות שנמצאות בתהליכים של
טיפולי פוריות ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה ,זכאיות להתאמות והקלות ע"פ נוהל אוניברסיטאי .לפרטים נוספים
.rbraz@univ.haifa.ac.il



פעילות ציבורית  -חלוקת כרוזים ,דוכנים ,עצרות בכיכר פעילות ציבורית ,אירועים באולם סגור ,מעוגנים בתקנון פעילות ציבורית.
ראו פרטים באתר דיקנאט הסטודנטים .לפרטים נוספים.yberger1@univ.haifa.ac.il :



רב הקמפוס  -בית כנסת ,שיעורים ,מלגות ,שירותי דת שונים ועוד .לפרטים נוספים :הרב ד"ר יוסי שטמלר ,
. , ravstamler@univ.haifa.ac.il



הטרדה מינית -יש לך לאן לפנות! לפרטים נוספים היכנסו לאתר הדיקנאט.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדיקנאט הסטודנטים
בית הסטודנט ,חדר  317טל' ( 048240335/4פנימי )52335/4
שעות קבלה :ימים א-ה 15:00 – 08:00
rbraz@univ.haifa.ac.il / yberger1@univ.haifa.ac.il
ובאתר הדיקנאט:

http://dekanat.haifa.ac.il
רוצים להישאר מעודכנים בפעילויות ,שירותים לסטודנט ,מלגות וכל מה שמעניין אתכם?
עקבו אחרי דיקנאט הסטודנטים בפייסבוק!
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