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יחידות דיקנאט הסטודנטים ,בראשות הדקנית פרופ' ג'ני קורמן
כאן עם כל מה שצריך כדי שתצליחו בלימודים!
מלגות

ייעוץ אקדמי ואישי

פוש קטן ותגיע רחוק -מלגות הצטיינות ומלגות סיוע כלכלי
לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים לתואר ראשון.
לפרטים נוספים04-8288034 :
מיילmilgot@univ.haifa.ac.il :

חותרים להצלחה שלך עם מגוון שיעורים פרטיים ,חונכות
אקדמית הכוללת ליווי רצוף במהלך שנת הלימודים על ידי
סטודנטים מצטיינים ,קורסי תגבור הנערכים בשיתוף עם
החוגים ,מרכז כתיבה אקדמית ויועצות אקדמיות .
לפרטים נוספים,04-8249964 :
מיילmador10@univ.haifa.ac.il :

מעונות ודיור

מעורבות חברתית
כדי לשנות ,צריך לעשות! בואו להתנדב ולקבל על כך
מלגה .ההרשמה לתכניות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב
נפתחת במהלך חודש יולי  2021ומסתיימת כשבועיים
לאחר תחילת הלימודים.
לפרטים נוספים04-8240665 :
מיילinvolve@univ.haifa.ac.il :

לגור קרוב ,להרגיש בית .חווית מגורים משותפת בתוך
הקמפוס או במעונות שיקמה בעיר.
הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב עד ה30.6.2021-
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד ההרשמה בטלפון04- :
8288219
מיילdamar@univ.haifa.ac.il :

נגישות ולקויות למידה

המרכז לפיתוח קריירה
נקודת הזינוק לעתיד שלך מתחילה כאן! המרכז מספק
ייעוץ בבחירת חוג לימוד למועמדים וסטודנטים ,ליווי
לפיתוח קריירה וסיוע בהשתלבות בשוק התעסוקה :סיוע
בכתיבת קורות חיים והכנה לראיונות עבודה ,תכנית
"טריפל מתמחים" ועוד.
לפרטים נוספים04-8288879 :
מיילcareer@univ.haifa.ac.il :

מנגישים לך את הדרך באקדמיה בליווי אישי ,קשוב
ומקצועי .ליווי והתאמות לסטודנטים המתמודדים עם
לקויות למידה ,הפרעות קשב ,לקות רפואית ,מוגבלות
מעונות ודיור
פיזית ,חושית ,קוגניטיבית ו/או נפשית.
04-8249265
פסיכולוגי
לפרטים נוספים :ייעוץ

מיילlda@univ.haifa.ac.il :

לשכת דיקנאט הסטודנטים

ייעוץ פסיכולוגי
חווים קושי או מצוקה? מרגישים שאתם צריכים מישהו
לדבר איתו? כאן תוכלו להיעזר במגוון סוגי טיפול וייעוץ
פסיכולוגי פרטני ,טיפול בחרדת בחינות וסיוע בנושא
אסטרטגיות למידה .הטיפולים בעלות מוזלת.
לפרטים נוספים04-8249334 :
מיילmclini@univ.haifa.ac.il :

שעות קבלה עם הדקנית ,התאמות לסטודנטיות בהריון
ואחרי לידה ,התנדבות או מילואים תמורת נקודות זכות,
פעילות ציבורית ,רב הקמפוס ועוד.
לפרטים נוספים04-8240335/4 :
מיילrbraz@univ.haifa.ac.il :
yberger1@univ.haifa.ac.il

עקבו אחרינו גם ב-
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