
 

Department of  Cognitive and Brain Science 

 הקוגניציה והמוחהמחלקה למדעי 

            

 כיצד מתקבלים ללימודי תואר שני במחלקה

 

מחלקה, נרשמים במדור רישום, מצרפים; תואר שני /השלמות במועמדים המבקשים להתקבל ל

 אקדמיים וקורות חיים.גיליונות ציונים, מכתב כוונות, שני מכתבי המלצה 

 /ת מוזמן/ת לראיון קבלה.המועמדכאשר תיק הקבלה מגיע למחלקה 

תואר שני או נדרש עפ"י הקורסים שהמועמד/ת למד/ה והציון בהם, נקבע האם המועמד מתקבל ל

 לשנת השלמות. 

 מצ"ב רשימת הקורסים הנדרשים לשנת השלמות

  ההשלמה לימודי את לסיים יידרשו משמעותי בהיקף השלמה לימודי ללמוד שיידרשו סטודנטים

 זה. בתנאי עמדו לא אם אף מועמדים יתקבלו מיוחדים במקרים. ומעל 09 של ממוצע בציון

 

נק"ז מקורסי  8להשלמה, יוכל להתקבל לתואר שני וללמוד  נק"ז 8במידה וחסרים למועמד רק 
 התואר הראשון.

 

 http://in.bgu.ac.il/bcs/Pages/default.aspxפרטים נוספים, באתר המחלקה   
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 שלמות שנת ה

 הרגיללמסלול ם קורסי

 

 

 הערות נק"ז מס' הקורס שם הקורס סמסטר

 א

  3 1101117711 למדעי הקוגניציה והמוח 1חדו"א 

  3 1101117731 לוגיקה למדעי הקוגניציה והמוח

 שנתי 2 1711117701 פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

  1 1711117700 פסיכולוגיה קוגניטיבית

  3 1711117720 פסיכולוגיה ניסויית 

  3 1711117711 מבוא לסטטיסטיקה 

   תחומי במדעים קוגניטיביים-סמינר בין
יש ללא הרשמה1 
 חובת נוכחות1

 ב

  3 1101117723 מבוא לפילוסופיה של הנפש

  3 1101117731 אלגברה לינארית למדעי הקוגניציה והמוח 

  3 1101117701 מבוא לבלשנות למדעים קוגניטיביים 

  3 1101117791 נושאים במדעי המחשב למדעים קוגניטיביים

  2 1711111701 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

 שנתי 3 1711117791 הסקה סטטיסטית 

   תחומי במדעים קוגניטיביים-סמינר בין
ללא הרשמה1 יש 

 חובת נוכחות1

 

  



 למסלול החישובים קורסי

 

 

 הערות נק"ז מס' הקורס שם הקורס סמסטר

 א

  3 1101117711 למדעי הקוגניציה והמוח 1חדו"א 

 3 1101117721 למדעי הקוגניציה והמוח 2חדו"א 
דרישת קדם: 

 1חדו"א 

 שנתי 2 1711117701 פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

  1 1711117700 פסיכולוגיה קוגניטיבית

  3 1711117720 פסיכולוגיה ניסויית 

  3 1711117711 מבוא לסטטיסטיקה 

  0 2721111711 מבוא למדעי המחשב

  0 2711117271 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

   תחומי במדעים קוגניטיביים-סמינר בין
ללא הרשמה1 יש 

 חובת נוכחות1

 ב

  3 1101117723 מבוא לפילוסופיה של הנפש

  3 1101117731 אלגברה לינארית למדעי הקוגניציה והמוח 

  3 1101117701 מבוא לבלשנות למדעים קוגניטיביים 

 שנתי 2 1711111701 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

  3 1711117791 הסקה סטטיסטית 

  0 2721111731 מבני נתונים

   תחומי במדעים קוגניטיביים-סמינר בין
יש ללא הרשמה1 
 חובת נוכחות1

 

 


