לוח אקדמי תשפ"א (לימודי תואר ראשון והשתלמויות)
יום ב ,יח באלול
יום ה ,כז בתשרי
יום א ,ל בתשרי

 7בספטמבר
 15באוקטובר
 18באוקטובר

יום ד ,ג בחשון

 21באוקטובר

יום ב ,כא בכסלו
יום א ,כז בכסלו
יום א ,ה בטבת
יום א ,יב בטבת

 7בדצמבר
 13בדצמבר
 20בדצמבר
 27בדצמבר

יום ה ,א בשבט
יום א ,ד בשבט
יום א ,ב באדר
יום ד ,ה באדר

 14בינואר
 17בינואר
 14בפברואר
 17בפברואר

יום ה ,יג באדר
יום ב ,יז באדר
יום א ,כג באדר
יום ה ,ה בניסן
יום א ,כב בניסן
יום ג ,א באייר
יום א ,יג באייר

 25בפברואר
 1במרץ
 7במרץ
 18במרץ
 4באפריל
 13באפריל
 25באפריל

 26באפריל
יום ב ,יד באייר
 26באפריל
יום ב ,יד באייר
 28באפריל
יום ד ,טז באייר
 16במאי
יום א ,ה' בסיוון
 18במאי
יום ג ,ז בסיוון
 24במאי
יום ב ,יג בסיוון
 2ביוני
יום ד ,כב בסיוון
 3ביוני
יום ה ,כג בסיוון
 6ביוני
יום א ,כו בסיוון
 4ביולי
יום א ,כד בתמוז
 19ביולי
יום ב ,י באב
 15באוגוסט
יום א ,ז באלול
יום א ,ד במרחשוון  10באוקטובר

18:00–10:00
שעורים 1-2

שעורים 2-3
יום ה ,ב בטבת

 17בדצמבר

יום ה ,טז בטבת

 31בדצמבר

יום ה ,כט בשבט

 11בפברואר

יום ד ,ד בניסן

 17במרץ

יום א ,טז באדר

 28בפברואר

שיעורים 2-4
יום ה ,יט בניסן

 1באפריל

יום ה ,יז באייר

 29באפריל

יום ב ,ו בסיוון

 17במאי

שיעורים 3-4
יום ה ,כא בתמוז
יום ד ,ו במנ"א
יום א ,כג באב
יום ה ,יא באלול

1

 1ביולי
 15ביולי
 1באוגוסט
 19באוגוסט

יום היערכות מרצים
יום היערכות לשנתון א
פתיחת שנת הלימודים
כנס הסטו' באודיטוריום
שנים ב ,ג :כנס פתיחת העבודה
המעשית
בימת עיון "צועדות בגבורה"
חופשת חנוכה
חזרה ללימודים
שנה א :תכנית לימודים מיוחדת
שנים ב ,ג :עבודה מעשית מרוכזת
סיום סמסטר א
בחינות סמסטר א
פתיחת סמסטר ב
בחינות סמסטר א מועד ב
הבחינות בימים רביעי וחמישי בכל
שבוע
למעט יום ה ,יג באדר ( 25בפברואר)
חופשת פורים
חזרה ללימודים
בימת עיון "צועדות בגבורה"
חופשת פסח
חזרה ללימודים
לימודים עד שיעור 3
שנה א :תכנית לימודים מיוחדת
שנים ב ,ג :עבודה מעשית מרוכזת
יום עיון לשנה ג' – הכנה לסטאז'
סיור ל"שם עולם" לשנתון א
כנס ליבי במזרח
חג שבועות
חזרה ללימודים
בימת אגודת סטודנטיות
טקס הענקת תואר B. Ed.
סיום שנת הלימודים
בחינות סמסטר ב
קורסי קיץ
בחינות סמסטר ב מועד ב'
משרדי קמפוס אלקנה סגורים
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

