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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

 

המקצועית  במטרה להקנות כלים להתמודדות עצמאית של  מטרת הקורס להקנות ידע בתחום האתיקה
אנשי המקצוע עם דילמות אתיות. בקורס תערך היכרות עם קודים אתיים, מושגים ועקרונות אתיים למקצוע. 
מרכיב חשוב נוסף בקורס הן דילמות אתיות בארגונים, במנהיגות ובניהול המשאב האנושי בארגון אשר 

 סתברות גבוהה להיתקל בהן .הפסיכולוג הארגוני עשוי בה

 שיטות ההוראה:

 . הרצאות תיאורטיות.1

 . ניתוח תרגילים, אירועים וקטעי סרטים2

 

 
 אור הקורס:ית

 

השיעורים יועברו על ידי הרצאות פרונטלית משולבות בקריאה צמודה של המאמרים  מהלך השיעורים:
 הנלמדים בקורס.

 תכנית ההוראה: 

 ;מה בין אתיקה בארגונים לאתיקה למקצוע -בסיסייםתיקה ועקרונות יסוד א .1
 ;תיקה בהקשר רב תרבותיא .2
 ילמות אתיות בארגונים:ד .3

 דילמות אתיות בארגוני היי טק •

 דילמות אתיות בארגוני שירות •

 ;ילמות אתיות בארגוני פארמהד •

 דילמות אתיות במנהיגות וניהול: .4
 מהי מנהיגות מוסרית אותנטית •
 כלכים" כוח, השפעה ו"תרגילים מלו •
 דילמות אתיות בניהול המשאב האנושי .5
 מודלים להתמודדות עם דילמות אתיות .6

 

 

https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60993&group=01&year=77
https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60993&group=01&year=77


 אתיקה וייעוץ ארגוני .7

 
 דרישות קדם:

 

 אין.
 

   
 

 חובות / דרישות / מטלות**:
 

  

 

 .נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים

הנחיות להגשת העבודה  -הגשת עבודה מסכמת הכוללת פרזנטציה בפני הכיתה
  יינתנו לקראת מחציתו של הקורס.
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