ה .תוכנית לימודים מומלצת ללימודי תואר ראשון  -ביולוגיה פסיכולוגיה – תשע"ב
U

מספר מקצוע

U

שם המקצוע

מספר
נקודות

דרישות קדם

מספר מקצוע

סמסטר א'

101-1-0079
101-1-0049
201-1-9431
204-1-1531
205-1-1031
205-1-9811

מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לסטטיסטיקה
מתמטיקה של מע' 1
כימיה כללית ב''
זואולוגיה חולייתנים
התא
סה"כ

101-1-0057
101-1-0027
101-1-1139
141-1-1121
203-1-1431
204-1-2254
205-1-1611
205-1-9171

פסיכולוגיה קוגניטיבית
פסיכולוגיה ניסויית
התנהגות אבנורמלית א'
פסיכולוגיה התפתחותית
פיסיקה  2ב' מתוגבר
מבוא לכימיה אורגנית 2
יסודות הגנטיקה
ביוכימיה א'
סה"כ

101-1-0077
101-1-0098
101-1-0123
101-1-1141
101-1
205-1-1671
205-1-2003
205-1-3171
205-1-3491
פסיכולוגיה

−

סמסטר ג'

סמסטר ה'

תפיסה
אישיות
נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
למידה
פילוספיה של המדע
מבוא לנוירוביולוגיה
מעבדה בפיז' של בעלי חיים
אבולוציה
מגן לחלבון
סדנאות
קורסי בחירה
סה"כ

שם המקצוע

מספר
נקודות

דרישות קדם

סמסטר ב'

2.5
3.0
5.0
3.5
2.75
2.5

101-1-0089
101-1-0069
101-1-0017
203-1-1331
204-1-2252
153-1-5051

מבוא לפסיכולוגיה
הסקה סטטיסטית
תוכנות סטטיסטיות
פיסיקה  1ג'
מבוא לכימיה אורגנית 1
אנגלית מתקדמים 2
קורסי בחירה כללית
סה"כ

101-1-0037
101-1-0197
101-1-1139
101-1-1891
201-1-9441
205-1-2531
205-1-9161
205-1-9181
מדעי החיים

פסיכולוגיה חברתית
מוח והתנהגות
התנהגות אבנורמלית ב'
רגרסיה ושיטות ניתוח
מתמטיקה של מערכות 2
מנגנוני עצביים של התנהגות בע"ח
פיסיולוגיה של בעלי חיים
ביוכימיה ב'
קורסי בחירה
סה"כ

3.0
2.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
24.0

101-1101-1-0108
205-1-1273
205-1-3493
מדעי החיים
פסיכולוגיה

מעבדת שיטות הדמייה מוחית
אישיות
מע' בביוכימיה בסיסית
מגן לחלבון מעבדה
קורסי בחירה
קורסי בחירה
קורסי בחירה כללית

2.0
2.0
1.5
1.5
5.0
2.0
3.0

סה"כ

17.0

19.25
4.0
3.0
2.0
4.0
4.0
2.5
3.0
3.0

סמסטר ד'

25.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
3.0
2.5
2.0
2.0
24.0

סמסטר ו'

2.5
3.0
0.0
4.0
2.5
2.0
3.0
17.0

הערות-
 −תלמיד יוכל לשמוע קורסי בחירה בכל זמן שהוא ,על פי שיקוליו ,בתנאי שעמד בדרישות הקדם של הקורס .מספר נ"ז המוצע לבחירה בסמסטר הם בגדר המלצה של הצוות המקצועי .כך
גם סך נקודות הזכות.
דרישות הקדם של מספר קורסים שונו עבור תלמידי המסלול ביולוגיה/פסיכולוגיה בלבד .הדבר מתבקש בגלל )א( כפילות בקורסים מסוימים )ב( עומס לימודים .יש לתאם עם מורה הקורס.
 −השיעור פסיכולוגיה פיזיולוגיה מהווה חלק מדרישות הקבלה לתואר שני במחלקות לפסיכולוגיה .קורס זה מיועד להעניק לסטודנטים בפסיכולוגיה רקע בתחום הביולוגיה של ההתנהגות.
בתכנית הנוכחית אין התלמידים נדרשים ללמוד שעור זה .במקומו ילמדו את השעורים :מבוא לנוירוביולוגיה ,פסיכוביולוגיה ופרקים נבחרים במדע העצב הקוגניטיבי.

