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 פסיכולוגיהב לימודים לתואר שני

 (101-2 )סימן מחשב

וכוללים  הם בדגש מחקריהלימודים לתואר שני במחלקה לפסיכולוגיה בכל מגמות הלימוד )כולל הטיפוליות( 

 כתיבת עבודת גמר. 

 מחקרי עם עבודת גמר:הנתיב ות במגמות/התמח*

 נק"ז לתואר מגמה/התמחות

 נק"ז 44 פסיכולוגיה קלינית

ניסויית: קוגניציה כולוגיה פסי

 ומוח.

 נק"ז 83

 נק"ז 83 פסיכולוגיה חברתית

פסיכולוגיה חינוכית )תכנית 

 *משותפת עם המחלקה לחינוך(*

 נק"ז 43

ע באישור הזכאות ובתעודת המוסמך.          *רישום מגמת הלימודים מופיע בתדפיס הציונים בלבד ולא מופי

 בתדפיס הציונים, באישור הזכאות ובתעודת המוסמך. ** רישום התמחות הלימודים מופיע

 שנתיים.  :משך הלימודים

 הלימוד: מגמותים בכל הסטודנטלכלל ת וחוב

את כל הסטודנטים במחלקה ללמוד שני קורסי תשתית  תכנית הלימודים מחייבת -(חובה)לימודי תשתית א. 

 נק"ז: 4בהיקף של 

 נק"ז 2     מערכים ניסויים   -  למוסמכיםשיטות מחקר 

 נק"ז 2    מערכים מתאמיים - למוסמכיםשיטות מחקר 

 פי תכנית הלימודים של כל מגמה. -חובות נוספות למגמה ילמדו הסטודנטים על

 

 םלרמה מתאימה בתחום מדעי מסוים, כי ה והגיע הסטודנטים מטרת העבודה היא להוכיח כי -עבודות גמר. ב

לחקור בעיה מסוימת, לנתח ממצאים בצורה  יםמסוגל םת בו וכי הבספרות ובשיטות המחקר הנהוגו יםבקיא

  נאותים.ן עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה ובסגנו

 המגמה.  יו"ראישור ו ההסכמ דורשהקשר עם המנחה 

 .לכל המאוחר קיץ של שנת הלימודים הראשונהסמסטר תוגש לאישור הוועדה המחלקתית בתום  מחקרצעת ה

 אם ניתן. ת סיוע כספי מהמחלקהלולקב םתנאי להמשך לימודי המהוו עמידה בחובה זו

 

ללמוד את קורסי החובה והבחירה מתוך רשימת השעורים והסמינרים  הסטודנטיםעל  -קורסי חובה ובחירה. ג

 חלק מהלימודים כוללים פרקטיקום )הכשרה קליניתה הכנית הלימודים של כל מגמה. במגמהמופיעים בת

 מעשית( שמבוסס על התמחות בהיקף של יומיים בשבוע.
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 הרכב הציון הסופי לתואר:

 00% קורסים

 00% עבודת גמר

 

 פסיכולוגיה קלינית מגמה:

נועדה להכשיר פסיכולוגים קליניים בעלי )א( מחויבות לאבחון  סיכולוגיה קליניתתכנית הלימודים במגמת פ

כולת לעבוד עם ילדים, מתבגרים ומבוגרים, )ג( התמצאות מעמיקה וטיפול בבעיות נפשיות חמורות, )ב( י

)ד( יכולת לתרגם בצורה  -בבסיס הנוירופסיכולוגי של פסיכופתולוגיה, פסיכודיאגנוסיקה ופסיכותרפיה, ו 

גמישה ממצאים מחקריים לכדי עבודה קלינית אינטגרטיבית. תכנית זו כוללת את כל דרישות הקדם 

כולוגיה קלינית עם סיום לימודי התואר השני, בנוסף לקורסים מיוחדים להתחלת התמחות בפסי

 בנוירופסיכולוגיה ובשיטות מחקר. 

למגמה וזאת בהתאם  יםשל הסטודנט םהערכה מחודשת לגבי התאמתתתבצע השנה הראשונה  בתום

 בקורסים העיוניים פרקטיקום א' ופסיכודיאגנוסטיקה א'. םלתפקוד

 

 @bgu.ac.illiattiיקוצקי ד"ר ליאת ט ראש המגמה:

 תכנית הלימודים 

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

  קורסי תשתית )חובה(

 -  למוסמכיםמחקר  שיטות 101-2-0181 א'

     מערכים ניסויים   

2 

 -  למוסמכיםשיטות מחקר  101-2-0211 א'

     מערכים מתאמיים

2 

 חובה קורסי

 2 נוירופסיכולוגיה 101-2-0243 א'

 101-2-0161 א'

101-2-0171 

 א' פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית

 פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית ב'

2 

2 

 101-2-0141 א'

101-2-0101 

 פסיכו דיאגנוסטיקה א'

 פסיכו דיאגנוסטיקה ב'

2 

2 

 2 פסיכותרפיה בילדים 101-2-0024 א

 2 ותרפיה במתבגרים פסיכ 101-2-0084 א'

פסיכופתולוגיה והפרעות אישיות  101-2-0107 ב'
 אצל מבוגרים

2 

 2 עקרונות יסוד בפסיכותרפיה א' 101-2-0017 א'
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 2 'ב בפסיכותרפיה יסוד עקרונות 101-2-0203

 101-2-0111 א'

 

101-2-0121 

:  טיפול משפחתי למתקדמים
 א' שיטות חדשות ויישומן

 :יםטיפול משפחתי למתקדמ
 ב' ויישומן חדשות שיטות

2 

 

2 

 2 ראיון קליני 101-2-0201 א'

 101-2-0103 א'

101-2-0113 

 סמינר מחלקתי א'

 סמינר מחלקתי ב'

0 

 נק"ז 03 שנה א'קורסי חובה   סה"כ

 101-2-0131 ב'

101-2-0111 

 פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית א'

 פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית ב'

2 

2 

 101-2-0033 ב'

 

101-2-0013 

פסיכודאגנוסטיקה למתקדמים: 
גישה אינטגרטיבית 

 נומוטטית/אדיוגרפית א'

פסיכודאגנוסטיקה למתקדמים: 
גישה אינטגרטיבית 

 נומוטטית/אדיוגרפית ב'

2 

 

2 

 CBT:  2פסיכופתולוגיה 101-2-0871 ב'

 IPT 2  :פסיכופתולוגיה 101-2-0263 ב'

 101-2-0123 ב'

101-2-0183 

 מחלקתי א' סמינר

 סמינר מחלקתי ב'

0 

פסיכופתולוגיה למתקדמים:  101-2-147 ב'
)קורס חובה   תסמונת ילדות ובגרות

 שנה ב'(

2 

 נק"ז 14 שנה ב'קורסי חובה סה"כ 

 101-2-1111 ב'

101-2-7777 

 עבודת גמר )סמס' א'(
 

 כתיבת עבודת גמר )סמס' ב'(
 

 

 נק"ז 3

 נק"ז 44 סה"כ לתואר

 

 וגיה ניסויית: קוגניציה ומוחפסיכולמגמה 

-פסיכולוגיה ופסיכו-במגוון של נושאים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירועוסקת התכנית לקוגניציה ומוח 

קשב,  ראייה, אנטומי של תהליכי תפיסה,-ביולוגיה. נושאים אלה כוללים את הבסיס הקוגניטיבי והנוירו

 אנוש הנדסת, קריאה, למידה, זכירה, חשיבה, קבלת החלטות, בקרה קוגניטיבית, עיבוד נומרי, סינסטזיה 

 ".הבסיס הביולוגי של  פסיכותולוגיה"ו

התכנית מאפשרת התנסות מחקרית הן בדגש מחקרי/תיאורטי והן בדגש מעשי, הבאים לידי ביטוי בסוג 

מיד חייב בהם. ההתנסות המחקרית במסגרת המסלול תכלול ההתנסות המעשית ובהרכב הקורסים שהתל
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במעבדות מכוונת הן להבנת תהליכים קוגניטיביים והן  עבודה במעבדות המחקר באוניברסיטה. העבודה 

להבנת הקשר בין התנהגות/קוגניציה ותפקוד המוח. ההתנסות המעשית במסגרת ההדגש היישומי תכלול 

עצות עם ראש יבהתי סטודנטשומי. מבנה הקורסים יקבע אישית לכל התנסות ביחידות שונות של מחקר יי

 .המסלול

 

 andrea@bgumail.bgu.ac.il: פרופ' אנדראה ברגר ראש המגמה:

  תכנית הלימודים

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

  )חובה( קורסי תשתית

מערכים  -למוסמכים  מחקר  שיטות 101-2-181 א'

     ניסויים   

2 

מערכים  -למוסמכים   שיטות מחקר  101-2-211 א'

     מתאמיים

2 

 קורסי חובה

 2             למחקר  במטלאבשימוש  101-2-88 א'/ ב'

 101-2-83 א'

101-2-43 

 א' נוירואנטומיה תפקודית

 ית ב'נוירואנטומיה תפקוד

2 

2 

 2 נוירופסיכולוגיה 101-2-243 ב'

 101-2-22 ב'א'/

 

101-2-82 

סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה 
 א' קוגניטיבית

סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה 
 קוגניטיבית ב'

2 

 

2 

 א'

 

 א'

101-2-401 

101-2-461 

101-2-471 

101-2-431 

 עבודה במעבדה)לדגש המחקרי( א', ב' 

 או

א'+ב' יישומיפרקטיקום   

2 

2 

 

2 

 א'

 

101-2-103 

101-2-113 

 א'סמינר מחלקתי 

 סמינר מחלקתי ב'

0 

 101-2-123 ב'

101-2-183 

 סמינר מחלקתי א'

 סמינר מחלקתי ב'

0 

 נק"ז 03 קורסי חובה

נק"ז 18 קורסי בחירה                          ב' -א' ו  
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 101-2-1111 ב'

101-2-7777 

(א' )סמס'עבודת גמר   

(ב' )סמס'עבודת גמר  כתיבת  

 

נק"ז 3  

נק"ז 08 סה"כ לתואר  

 

 פסיכולוגיה חברתיתמגמה: 

תוך התמקדות בנושאי  תוכנית התמחות העוסקת בנושאי היסוד של הפסיכולוגיה החברתית, המציע מגמהה

חקר סכסוכים, פסיכולוגיה כלכלית מוטיבציה ושליטה עצמית, רגשות, תפיסת העצמי, קבלת החלטות, 

מקנה לתלמידים הכרות קרובה עם נושאים  מגמהבפסיכולוגיה חברתית. ה של תיאוריות םיישומייים והביט

קבוצתי ובין  אותם למחקר בתחום הבין אישי, המתמודדת היום הפסיכולוגיה החברתית, ומכשיר בהם

   קבוצתי.

ב בעבודתם ולשל לתלמידים ללמוד בהקשר אינטרדיסציפלינרי תא מאפשריבכך שה גמהשל המ היחודי

רחבה ושיטות מקנה לתלמידים הכשרה מתודולוגית  מגמהבמסגרת זו ה. קוגניטיבייםו היבטים חברתיים

 ם במסגרות מחקריות שונות. ושילי מחקר הניתנות

לסטודנטים בתוכנית תהיה אפשרות ללמוד את הקורסים יחד עם זאת, הדגש של התוכנית הינו מחקר בסיסי. 

להילקח רק לאחר סיום  יוכלו קורסים אלו ארגונית. לידיעתכם,-לוגיה חברתיתהנדרשים להתמחות בפסיכו

 , במהלך הלימודים לתואר השלישי..אמ.לימודי ה

  baranany@bgu.ac.ilענן   -יואב ברד"ר  ראש המגמה:

 תכנית הלימודים

מספר  שנה
 קורס

 נק"ז שם הקורס

  )חובה( יתקורסי תשת

 -למוסמכיםמחקר  שיטות 101-2-181 א'

     מערכים ניסויים   

2 

 - למוסמכיםשיטות מחקר  101-2-211 א'

     מערכים מתאמיים

2 

 קורסי חובה

 2 קוגניציה חברתית 101-2-133 ב'/א

 101-2-68 ב'/א'

 

101-2-78 

היבטים פסיכולוגים של קבלת 
 א' החלטות 

קבלת  היבטים פסיכולוגים של
 החלטות ב'

2 

 

2 

נושאים נבחרים בפסיכולוגיה  101-2-0223 א'
 א' חברתית

2 

נושאים נבחרים בפסיכולוגיה  101-2-0401 א'
 ב' חברתית

2 

mailto:baranany@bgu.ac.il


 

378 

 

 
 101-2-18 ב'/א

101-2-28 

 פסיכולוגיה חברתית יישומית א'

 פסיכולוגיה חברתית יישומית ב'

2 

2 

 2 )סמסטר ב'( סמינר תזה 101-2-841 א'

 א'

 ב'

101-2-103/113 

101-2-123-103 

 שנה א'סמינר מחלקתי 

 סמינר מחלקתי שנה ב'
0 

 101-2-271 ב'\א'

101-2-230 

 א' מחקר מודרך

 מחקר מודרך ב'

2 

2 

 נק"ז 04 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 14 קורסי בחירה                                      ב'-א'ו

 101-2-1111 עבודת גמר ב'

101-2-7777 

 (סמסטר א')עבודת גמר 

 עבודת גמר סמסטר ב'כתיבת 

 

 נק"ז 3

 נק"ז 08 סה"כ לתואר

 

 

 מגמה לפסיכולוגיה חינוכית )תכנית משותפת עם המחלקה לחינוך(*  

 *מידע על הלימודים בתכנית זו מפורט בשנתון המחלקה לחינוך. 

 

 lavima@bgu.ac.il, 6472030-03מאיה לביא ניתן לפנות ל  לפרטים נוספים

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהגם  חובה עליכם לקרוא
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