קורס מספר.286.4320 :
שנת הלימודים :תשפ"ב 2022-2021
תוכנית  MPHסימסטר א'
סילבוס קורס :השפעת מאפיינים חברתיים על בריאות
מרצה -פרופ' אורנה בראון -אפל
קורס סמינריון
מטרת העל של הקורס :הסטודנט יוכל להבין ולנתח גורמים חברתיים המשפיעים על בריאות
הפרט והחברה .הסטודנט יוכל לזהות גורמים חברתיים שונים המשפיעים על בריאות ויוכל
להציג את שטחי המחקר והדילמות הכלולים באפידמיולוגיה חברתית וחשיבותם להבנת
התהליכים והגורמים החברתיים המסבירים פערים בבריאות בחברה במעגל החיים.
מבנה הקורס :הרצאות ,דיונים בכתה ,מפגש של שעתים פעם בשבוע ביום רביעי בצהורים.
מתודולוגיה :במשך הסימסטר הסטודנטים ידרשו להציג ולהגיש לכל אורך הסמסטר
תרגילים .בסוף הסמסטר ינתן מבחן בית,
הערכת הקורס :חובת השתתפות בלפחות  80%מהשיעורים.
השתתפות בדיונים בכיתה והגשת תרגילים לפי הנדרש40% :
מבחן בית60% :
אם הסטודנט בוחר ,ניתן להגיש סמינריון בנושא שהסטודנט יבחר ,בתנאי שהנושא קשור
לנושאים שנלמדו בקורס .יש לתאם עם המרצה עד אמצע הסמסטר את נושא הסמינריון.
הגשת סמינריון לא יאוחר מה  1לאפריל .2022
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