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 ם במדעים קוגניטיביי לימודים לתואר שני

( 2-197  )סימן מחשב  

 :ואמב

-ביים מתוך נקודת מבט רבגניטינות במדעים הקו מצוילמחקר ו  סטודנטיםות וסטודנטי  הכשירל  מיועדת   כנית הת

קוגניטיבית, ת.  תחומי  פסיכולוגיה  וקוגניציה,  כגון חישוביות  בתחומים  קורסים  מגוון  מוצע  הלימודים  במסגרת 

  ש.קוגניציה ונפ  ופילוסופיה של (neuroscience) העצב עימד

תחום זה צובר תאוצה (  1).  החישוביים ונוירוטכנולוגיה  מדעי הקוגניציהבייחודית   לימודיםמגמת    כוללתתכנית  ה

( מאפשר לבוגרי התואר להשתלב 3)  תואר שלישי,( מהווה כר פורייה להמשך מחקר במסגרת  2)  ,בשנים האחרונות

 .(Machine Learning)  נדרשים אחרים של לימוד מכונהות בתעשיית הבריינטק המתפתחת, ובתחומים  ביתר קל

ו זוסטודנטיות  במגמה  יבחרו  שלא  הבחירה   מתוךיבחרו    ,סטודנטים  ב   קורסי  מתקדמים  פסיכולוגיה  קורסים 

 נפש. קוגניציה ופילוסופיה של  קוגניטיבית ו 

 : מטרת התכנית

להכשיר   מיועדת  והקוגניציהוטיות  סטודנהתכנית  המוח  בתחומי  המחקרית  לחזית  מצטיינים   , סטודנטים 

לצד   ליבה  קורסי  וכוללת  רבה  גמישות  לבחור  מאפשרת  בחירה  מקבהיכולת  החישוביים ב ץ  הקוגניציה  מדעי 

בהתאם לתחום   עם המנחהבהתייעצות    קורסי בחירה בתחומי התמחות ייחודייםמחד, או מתוך    ,ונוירוטכנולוגיה

 .  , מאידךיםהסטודנט טודנטיות ו הסל  המחקר ש

ב מקבץ   ונוירוטכנולוגיההבחירה  החישוביים  הקוגניציה  ל  מדעי  ולמותאם    ם המעונייניסטודנטים  סטודנטיות 

יישומיים בתחום של מדעי הקוגניציה   וקבל יוהם    ,יותר  בהיבטים  יישומים טכנולוגיים  הכשרה מעשית בפיתוח 

קורסים מתקדמים ירשמו לפילוסופי, יאו  -קוגניטיבי ו  מחקר בסיסיים בסטודנטים המעוניינסטודנטיות ו.  וחוהמ

 בתחומים אלו.  

 תכנית הלימודים: 

היא מחקרית האוריינטציה   בלבד  של התוכנית  בנתיב מחקרי  מתקיימים  בעיקרה כנית  . התוהלימודים  מיועדת 

   .המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שלישי סטודנטים מצטייניםנטיות ולסטודל

בעמדומ שאינם  ומועמדים  תואר  ות  בראשעלי  השלמות  ון  לבצע  יידרשו  והמוח  הקוגניציה  י מדעי  קבעו  יאשר 

לרקע   כך  האקדמי  בהתאם  בנויה  התכנית  מעוניינים.  הם  שבה  ולהתמחות  לניתשלהם  קורסי את    למודן    רוב 

   ם.בסמסטר הראשון ללימודיכבר  הההשלמ

 נית הם:תכל  הנרשמיםהנרשמות והפרופילים העיקריים של 

 .קורסים  תהשלמת לא נדרש :מדעי הקוגניציה והמוח

מתמטית    :פסיכולוגיה השלמה  ו שהבמידה  רק  נדרשת  ל  ניםמעוניי   סטודנטיםהסטודנטיות  קורס  להירשם 

וקוגניציה' רק  'חישוביות  פילוסופית  והשלמה  ושהה  במיד,  ל  ניםמעוניי  סטודנטיםהסטודנטיות    קורס להירשם 

 . 'הקוגניטיבייםפילוסופיה של המדעים '

 . השלמה במדעי העצב ובפסיכולוגיה קוגניטיבית נדרשת: והנדסותמדעי הטבע 
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הנחייה  ואישור  מנחה  את  יותנית במצלתכנית מהקבלה    לפני הגשת המועמדות ללימודים.

 .  לפחות  85ציון  ינוה  משנה לשנהמעבר ל תנאי 

 שנתיים  :משך הלימודים

הגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה השנייה ת חובות השמיעה ול הסטודנטים לסיים אות ו הסטודנטיל  ע
  והפקולטית   ת המוסמכים המחלקתית והעוקבת. ועד לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה  אך    ללימודים

 במחקר לצורך השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות    לסמסטר אחדת לאשר הארכת לימודים  ורשאי
 . והמלצת מנחה

   בקישור  בשנתון השני התואר   לש הכללי הפרקלקרוא גם את   בהחו

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx 

  

 תכנית הלימודים  

זכות  36  הינה בהיקף שלהתכנית   )  תבמורכו  נקודות  )ו נקודות זכות(  28מקורסים    . (נקודות זכות  8עבודת הגמר 

להציג  והסטודנטיםהסטודנטיות  ם  לימודיהבתום   לכלל חבר  נדרשים  וחבר את עבודתם בהרצאה  של הסגל  י  ות 

יהסטודנטהתכנית.   והסטודנטים  תכני יות  לבנות  המנחהוכלו  עם  בתיאום  אישית  בחירה  קורסי  מבוססת  או    ת 

 דעי הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה.מקורסים במ כבתן להירשם לתכנית המורלחילופי 

                                                               

 נק"ז  20  קורסי חובה                                                       

 

 
 
 

 הערות  ק"זנ סמסטר שם הקורס מספר הקורס

 ליבה חובה  4 ב מערכות: מנוירון לפתולוגיה וירוביולוגיה של נ 197-2-0002

 יתקיים בתשפ"ד

דעי המוח  קר מתקדמות וניתוח נתונים במשיטות מח 197-2-0063

 והקוגניציה 

 ליבה חובה  4 ב

או   101-2-0093

019-2-0017 

 סם בהמשך יפור

 זיכרון עובד או 

 הזכרון ושברו 

                              פרקים בקוגניציה אנושית

 א

 א

 ב

2 

2 

2 

 ליבה חובה *

    

197-2-
0019/29 

197-2-
0039/49 

 שנה ראשונה   –קוגנטיביים  סמינר בין תחומי במדעים

 ה שנה שני –תחומי במדעים קוגנטיביים  סמינר בין

 ב -ו א

 ב -ו א

 )שנתי(  1

 י( )שנת 1

 ( חובה )שנה א

 ( חובה )שנה ב

 חובה   2 ב ביים  יסודות תיאורטיים במדעי העצב החישו חדש

 תקיים בתשפ"די

197-2-0023 

197-2-0033 

די  סדנת כתיבה מדעית וחשיבה ביקורתית לתלמי
 מחקר בקוגניציה ומוח 

 חובה  4 א+ב

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
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 נק"ז  8 –בשנה שנייה  רשמה לעבודת גמר ה
 
 

197-2-9991 

197-2-9992 

 ( ג' סמס') עבודת גמר

 ( ד' סמס') עבודת גמר

4 

4 
 ר כתיבת עבודת גמ* 197-2-7777

עבודה  תוגש לא אם 'רהגמ  עבודת כתיבת'ל וםריש נדרש*
לאישור ועדות  בכפוףסטר החמישי, לשיפוט עד תחילת הסמ

 והפקולטית המחלקתיתהמוסמכים 

 ללא נק"ז 

 
 

 נק"ז  8  – ה בקוגניצי בחירהקורסי 
 
 

 נק"ז  8 - *ולוגיהישוביים ונוירוטכנהחקורסים במגמת מדעי הקוגניציה 
 

סטודנטים יצטרכו  ה הסטודנטיות ו, 'הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה עימד' ב נלוויתודה תעלקבל  כדי* 

להירשם דרשו  י ' יזמות וחדשנות'שיירשמו לקורס  מיים המפורטים בטבלה )רס הקולהשלים שניים מתוך שלושת 

 '.  פרוייקט בנוירוטכנולוגיה'גם ל

 
    מחלקהרשימת קורסי הבחירה נמצאת באתר ה

 /aspxmaprogramhttp://in.bgu.ac.il/bcs/Pages.המחלקה  אתר

   bgu.ac.ilcnaor@  , 6428774-08  - כרמלה נאור

 

 

 

 

 

לפנות לאתר בי"ס קרייטמן:ניתן תואר שלישי, ל כלליות באשרספים והנחיות פרטים נול  

 בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים - מידע למועמד.ת
https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Candidates.aspx 
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