
 (1נק"ז 36) החטיבה הכללית במדעים קוגניטיביים

 קורסי חובה

 

 

  

 מחלקה   סמסטר   נק"ז                       שנה א'
 

 פסיכולוגיה    שנתי      4 פסיכולוגיה פיזיולוגית. 1

 פסיכולוגיה א              3 מבוא לסטטיסטיקה. 2

 מדעי הקוגניציה והמוח א              3 לוגיקה למדעי הקוגניציה והמוח. 3

 פילוסופיה    שנתי       6 מבוא ללוגיקה  2או    

 המתמטיק א              5 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות  3או    

 מדעי הקוגניציה והמוח א              3 למדעי הקוגניציה והמוח 1חדו"א  .4

 מדעי הקוגניציה והמוח ב            3 4מבוא לפילוסופיה של הנפש. 5

 מדעי הקוגניציה והמוח ב              3 אלגברה לינארית למדעי הקוגניציה והמוח .6
 

 

 

 שנה ב'
 

 מדעי הקוגניציה והמוח א             2 מבוא למדעים קוגניטיביים. 1

 פסיכולוגיה א           4 פסיכולוגיה קוגניטיבית. 2

 פסיכולוגיה א               3 ניסוייתפסיכולוגיה . 3

 מדעי הקוגניציה והמוח     א         4 מבוא לחישוביות ולקוגניציה. 4

 מדעי המחשב א             5 + מבוא למדעי המחשב  3או    

 מדעי המחשב ב             5 מבני נתונים           

 מדעי הקוגניציה והמוח ב              3 5,6ם הקוגניטיבייםמבוא לבלשנות למדעי. 5
 

 

 

 שנה ג'
 

 חמדעי הקוגניציה והמו שנתי         4 נוירואנטומיה תפקודית. 1

 4-2 7,8במדעי הקוגניציה והמוח או סדנה . סמינר2
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שמעדיף לקחת את הקורס של המחלקה מסטודנטים אלו מי )בלבד  במחלקה לפילוסופיהסטודנטים ל 2

 .אישור המחלקה לפילוסופיה(זקוק לוהמוח למדעי הקוגניציה 
 הוא קורס בחירה(. של המחלקה למדעי הקוגניציה)עבורם הקורס  מדעי המחשבלחטיבה בלסטודנטים  3
 כולל תרגול )הרשמה בנפרד(. 4
 .במחלקה או בחטיבה לבלשנותסטודנטים שלומדים לאינו מיועד  5
 .בחטיבה למדעי המחשבלסטודנטים אינו חובה  6
 ממחלקה אחרת  ,יועץהאו, באישור  והמוח, יילקחו מהמחלקה למדעי הקוגניציהסדנה הסמינר או ה 7
 .של הסטודנט הנוספתהמחלקה   שאינה  
 שלהם.במחלקה הנוספת ובחטיבת ההתמחות סמינרים  3נדרשים לסה"כ אינו חובה לסטודנטים ש 8



 מידע חשוב

 

 

סטודנטים במחלקה לומדים בנוסף לחטיבה הכללית במדעים קוגניטיביים : חטיבת ההתמחות .1

, פילוסופיה, פסיכולוגיה התמחות שהם בוחרים מאחת הדיסציפלינות הבאות:גם חטיבת 

ריכה להיות שונה מהמחלקה )חטיבת ההתמחות צ העצב-מדעיאו  המחשב-מדעי, בלשנות

מדעי בחטיבה ולמדעי המחשב בחטיבה הנוספת שבה הסטודנט לומד(. שימו לב שהקבלה ל

 .מחלקהבקשה לרכזת המראש להגיש יש  לאחת מהןאינה אוטומטית, וכדי להתקבל  העצב

יבת ההתמחות שלהם במהלך שנת לימודיהם הראשונה לשנות את חט רשאיםסטודנטים 

, אבל הדבר עשוי להיות כרוך בהארכת תקופת גם בשלב יותר מאוחר)אפשר לעשות זאת 

 הלימודים(.

 

גם כקורסי חובה  שמוגדרים מדעים קוגניטיבייםלחטיבה הנק"ז של קורסי החובה ב: נק"ז .2

בחטיבת או  הנוספת ברו במחלקהצ  י  הסטודנט  לש במחלקה הנוספת או בחטיבת ההתמחות

 פרו פעמיים(. ס  )הנק"ז של קורסים אלו לא י   ההתמחות

 

)לפחות(  1נק"ז 36-מעבר לקורסי החובה יש להשלים את הלימודים בחטיבה ל: קורסי בחירה .3

סטודנטים . כל סמסטר תמתעדכנש, (מצורפתקורסי בחירה מרשימת קורסי הבחירה ) עם

מופיעים אשר אינם חטיבה למדעים קוגניטיביים קורסים רלוונטיים למוד בשמעוניינים ל

ממחלקות אחרות,  ובין אםמהדיסציפלינות הרלוונטיות , בין אם ברשימת קורסי הבחירה

 .2בההחטי יועץבאישור  רשאים לעשות זאת

 

מהמחלקה  החובה סדנת/סמינרלבחור את  םרשאי םאינ יםסטודנטבעקרון : סמינר/סדנה .4

 .ועדת הוראה רק באישורבמקרים מיוחדים  . חריגה מכך תתאפשרהםשל הנוספת

 

אין חובת הגעה לייעוץ. יהיו פגישות ייעוץ למעוניינים בכך. סמסטר כל בתחילת : ייעוצים .5

 הנחיות לגבי הייעוצים ישלחו לקראת תחילת הסמסטר.

 

 .85ממוצע ציונים שנתי של לפחות מותנה ב מחלקההלימודים בהמשך : לתשומת לבכם .6

 בהצלחה!
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 .ו/או מרצה הקורס הרלוונטית מותנה גם באישור המחלקה הדברלעתים  2


