22.10.2021
תכנית לימודים תואר ראשון בפסיכולוגיה תשפ"ב
על מנת להשלים תואר ראשון בפסיכולוגיה על הסטודנטים ללמוד  120נ"ז בכל שנות
לימודיהם לתואר לפי החלוקה הבאה:
 72נ"ז קורסי חובה (כולל  2נ"ז אנגלית)
 33נ"ז קורסי העשרה חובה
 6נ"ז עבודת שדה
 3נ"ז פרו סמינריון
 6נ"ז סמינר
שנה א' מסלולי יום וערב (סטודנטים שיחלו את לימודיהם בתשפ"ב)
קורסי חובה
שם הקורס
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לסטטיסטיקה א'
פסיכולוגיה חברתית
תיאוריות באישיות
פסיכולוגיה התפתחותית של
הילד והמתבגר
מבוא לשיטות מחקר (מקוון)
מבוא לסטטיסטיקה ב'

שם המרצה

קוד קורס

נקודות זכות

ד"ר מיכאלי יוסי /ד"ר
צברלינג ארז
שיעור  3ש"ס
ד"ר בן ארצי אלישבע /ד"ר
שריג אסף
שיעור  3ש"ס
ד"ר צברלינג ארז /ד"ר בן
דוד יאיר
שיעור  3ש"ס
ד"ר בקר גדעון /ד"ר מיכאלי
יוסי
שיעור  3ש"ס
ד"ר דליה אלוני
שיעור  3ש"ס
ד"ר בן ארצי אלישבע
שיעור  3ש"ס

20006

 3נ"ז

20000

 3נ"ז

20001

 3נ"ז

20004

 3נ"ז

20009

 3נ"ז

20038

 3נ"ז

20014

 3נ"ז

20016

 3נ"ז

20003

 3נ"ז

ד"ר אסף שריג /ד"ר צברלינג
ארז
שיעור  3ש"ס
ד"ר מיכאלי יוסי  /ד"ר בקר
גדעון
שיעור  3ש"ס
ד"ר הדס שינטל
שיעור  3ש"ס
מרצים שונים

698-702

קורסי העשרה חובה
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

נקודות זכות

קוגניציה חברתית -סמסטר
א'

ד"ר צברלינג ארז
שיעור  3ש"ס

20018

 3נ"ז

פסיכופתולוגיה
מיומנויות בפסיכולוגיה
(מקוון)
רמות אנגלית (טרום בסיסי,
בסיסי ,מתקדמים א')

ממשק אדם מחשב -סמסטר
ב'
תהליכים חברתיים ביצירת
רושם (מקוון) -סמסטר ב'
מבוא להתנהגות ארגונית-
סמסטר א' (מקוון)

ד"ר יאיר צדוק

20103

 3נ"ז

ד"ר צברלינג ארז
שיעור  3ש"ס
ד"ר שלום תמר

20060

 3נ"ז

8013

 3נ"ז

סה"כ בשנה א' 27 :נ"ז חובה ו 12 -נ"ז העשרה
שנה ב' מסלולי יום וערב (סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"א)
שם הקורס

שם המרצה

פסיכולוגיה פיזיולוגית – קורס ד"ר שחר שפר
שיעור  3ש"ס
שנתי
ד"ר שינטל הדס
פסיכולוגיה קוגניטיבית-
שיעור  3ש"ס
סמסטר א'
ד"ר אלישבע בן ארצי
פסיכולוגיה ניסויית -סמסטר
שיעור  3ש"ס
א'
פסיכולוגיה התפתחותית של ד"ר בקר גדעון  /ד"ר יוסי
מיכאלי
המבוגר והזקן
שיעור  3ש"ס
ד"ר שינטל הדס
תיאוריות בלמידה -סמסטר
שיעור  3ש"ס
ב'
ד"ר בן ארצי אלישבע
עיבודים סטטיסטיים
שיעור  3ש"ס 1 +מקוון
מתקדמים -סמסטר ב'
ילדים ומשפחות במצבי לחץ ד"ר ארז צברלינג/פרופ' שלמה
קניאל
ומשבר (העשרה חובה)
שיעור  3ש"ס
ד"ר מיכאלי יוסי
מבחני הערכה בפסיכולוגיה
שיעור  3ש"ס
טרם נקבע
אנגלית כשפה זרה-
שיעור  4ש"ס
מתקדמים ב'
קורסי העשרה חובה
פסיכולוגיה חיובית -סמסטר
ב'
טעויות בעדות ראייה
וזיכרונות מוטים (מקוון)
(סמסטר א')
סחר אלקטרוני ושיווק
דיגיטלי -סמסטר א'
ויזואליזציה של מידע (מקוון)-
סמסטר ב'

ד"ר דליה אלוני
שיעור  3ש"ס
ד"ר אלישבע בן ארצי
שיעור  3ש"ס

קוד קורס

נקודות
זכות
 6נ"ז

20002

 3נ"ז

20013

 3נ"ז

20010

 3נ"ז

20017

 3נ"ז

20008

 4נ"ז

20030

 3נ"ז

20015

 3נ"ז

1027

 2נ"ז

20033

20102

 3נ"ז

20028

 3נ"ז

ד"ר יאיר צדוק

20106

 3נ"ז

ד"ר יאיר צדוק

20107

 3נ"ז

סטודנטים שהתחילו לימודים בפברואר תשפ"א
יסודות הניהול (מקוון)
התנהגות ארגונית -סמסטר
א' (מקוון)

ד"ר תמר שלום
ד"ר תמר שלום

40001
8013

 3נ"ז
 3נ"ז

סה"כ בשנה ב' 30 :נ"ז חובה כולל  2נ"ז אנגלית ו 12 -נ"ז העשרה
שנה ג' (סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתש"פ)
שם המרצה
שם הקורס
Neuroscience
פרו סמינריון
מבחני הערכה בפסיכולוגיה
שיטות מחקר איכותניות
עיבודים סטטיסטיים
מתקדמים
מבוא לפסיכותרפיה וייעוץ א'
(העשרה חובה)
מבוא לפסיכותרפיה וייעוץ ב'
(העשרה חובה)
פסיכולוגיה קלינית במעגל
החיים (העשרה חובה)
ילדים ומשפחות במצבי לחץ
ומשבר (העשרה חובה)
סמינר -קורס שנתי
(סמסטרים ב' וקיץ)
עבודת שדה -קורס שנתי
(סמסטרים ב' וקיץ)

קוד קורס

ד"ר שחר שפר
שיעור  3ש"ס
פרופ' שקד עמי
שיעור  3ש"ס
ד"ר מיכאלי יוסי
שיעור  3ש"ס
ד"ר אילנה מזרחי נאור
שיעור  3ש"ס
ד"ר בן ארצי אלישבע
שיעור  3ש"ס 1 +מקוון
ד"ר מיכאלי יוסי
שיעור  3ש"ס
ד"ר מיכאלי יוסי
שיעור  3ש"ס
ד"ר מיכאלי יוסי
שיעור  3ש"ס
ד"ר ארז צברלינג /פרופ'
שלמה קניאל
שיעור  3ש"ס
פרופ' שקד עמי

נקודות
זכות
 3נ"ז

20063

 3נ"ז

20015

 3נ"ז

20011

 3נ"ז

20008

 4נ"ז

20031

 3נ"ז

20032

 3נ"ז

20020

 3נ"ז

20030

 3נ"ז

20062

 6נ"ז

פרופ' שקד עמי

20037

 6נ"ז

20109

קורסי העשרה חובה
הפסיכולוגיה של המוסר
פסיכולוגיה חיובית -סמסטר
ב'

ד"ר יאיר בן דוד
ד"ר דליה אלוני
שיעור  3ש"ס

20112
20102

 3נ"ז
 3נ"ז

סה"כ בשנה ג' 40 :נ"ז חובה ו 6 -נ"ז העשרה
•
•

חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.
התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה המצויינים בכל שנה
כי יש לכך השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות ,עיין סעיף יז' בתקנון
הלימודים.

•

במידה ויחולו שינויים לתכנית הלימודים האמורה לעיל הם יעודכנו בהודעה נפרדת.

•

המערכת כפופה לשינויים .במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת
הממוחשבת .המערכת הממוחשבת גוברת.

