דף הסבר קיצורים
שנתון תשע"ח

דף הסבר קיצורים:

אינטליגנציה רגשית
האינטליגנציה הרגשית היא תחום חדש יחסית בפסיכולוגיה העוסק בקשר בין קוגניציה ורגש ובסט היכולות
הרגשיות והחברתיות הנגזרות מהן .התחום זכה לחשיפה ותשומת לב רבים בעשורים האחרונים בעולם
המחקרי והיישומי .יכולות האינטליגנציה הרגשית נמצאו קשורות ליכולת להתמודד בצורה אפקטיבית עם
אתגרים ולהצליח בחיים ובעבודה ,במיוחד בעולם מורכב ודינמי של ימינו .קורס זה יציג את הידע התאורטי,
המחקרי והיישומי בתחום האינטליגנציה הק ורס ,יפתח מודעות והבנה לחשיבות ותרומת הרגש לתהליכי
חשיבה ,יציג את תרומתה של האינטליגנציה הרגשית לתפקוד אישי ,חברתי ומקצועי ,ולעבודה עם אנשים
אחרים ודרכים ליישומה ופיתוחה בקרב יחידים וקבוצות.

 1ש"ש  2 /נ"ז  /ש' 60 /
ב'  93-005ד"ר ניבה דולב ב' 16:00-17:30
הסבר לגבי 1 :ש"ש  2 /נ"ז  /ש' 60 /
 1ש"ש – הכוונה לסך השעות שעל הסטודנט ללמוד את הקורס.
 2נ"ז – הכוונה לסך הנ"ז שקורס זה מקנה לצבירת הנקודות לתואר.
סוג שיעור-
ש' – שיעור
ת' – תרגיל
סד' – סדנא
ס' – סמינריון
פר' – פרויקט
הנ' – הנחיה

ציון עובר בקורס .60

הסבר לגבי :ב'  93-005ד"ר ניבה דולב ב' 16:00-17:30
ב' – סמסטר
 – 93-005מס' הקורס .יש להקפיד לשמור מס' זה עבור הרישום לייעוץ הוירטואלי.
שם המרצה
ב' – היום
השעות

תיאוריות כלכליות  -מיקרו  -שיעור

בקורס זה נלמד על התיאוריה הכלכלית ברמת המיקרו – בעיקר בתורת הצרכן .יילמדו עקרונות
תורת התועלת ,מעבר מעקומות אדישות אל פונקצית הביקוש הפרטית ,חישוב שיווי המשקל של
הצרכן ,גמישויות פונקצית הביקוש ,לעקומות הכנסה תצרוכת ומחיר תצרוכת ,השלכות מיסוי,
שוק העבודה מתוך התייחסות למוצר "פנאי" ,התנהגות צרכן במערכת של העדפת זמן – הווה מול
עתיד.
 1ש"ש  1 /נ"ז  /ש' 60 /
צ( 66-083 :תרגיל)
ק 66-002 :מבוא לכלכלה מיקרו
א'  66-083פרופ' חיים אבירם ה' 14:00-15:30
א'  66-083פרופ' חיים אבירם ה' 16:00-17:30
במידה ורשום בקורסים:
צ :הכוונה שקיים לקורס זה קורס צמוד שצריך ללמוד אותו ביחד עם הקורס.
ק :קדם ,יש ללמוד את הקורס עם הקוד טרם לקיחת קורס זה.

