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03.09.2020 

   תשפ"א המחלקה  לפסיכולוגיה

 

 ד"ר יואב קסלר   ראש תכנית:

 6304541-08טל':  vyner@bgu.ac.ilויינר  ינינה : רכזת לענייני סטודנטים

 

 מטרת הלימודים:

להכרת נפש האדם,  המוח  המדעית שמעוניין בגישהתכנית הלימודים בפסיכולוגיה מיועדת למי 

 הלימודים בפסיכולוגיה יחשפו בפנירגשות  וקוגניציה.  ,לבין התנהגות ובינהאנושי, והקשר 

התנהגות האת תפקוד האדם בכל הרמות: החשיבה, התפיסה, הרגשות, האישיות,  הסטודנטים

בינאישיים ואישיים. בכל התחומים  ,חברתייםבבריאות ובחולי, אצל הבוגר ואצל הילד, במצבים 

 ת. ומחקרי ותהללו יושם דגש על גיש

ארים גבוהים לבוגריה להמשיך את הלימודים לתהמחלקה מקנה לתלמידיה בסיס אקדמי המאפשר  

 בכל האוניברסיטאות בארץ.   בפסיכולוגיה

 

 מבנה הלימודים 

ומתנהלת בתוכנית דו  כשלוש שנות לימודמבוססת על הלימודים תכנית  -תכנית דו מחלקתית 

נק"ז(. סטודנט רשאי להירשם לתוכנית לימודים עם כל אחת מהמחלקות בפקולטה  54מחלקתית )

למדעי הרוח והחברה. בנוסף קיימת תכנית לימוד משותפת עם מחלקה מפקולטה אחרת, שלה 

 קיים תהליך קבלה משותף:

 ניהול  -פסיכולוגיה •

 

 נק"ז  45  -מחלקתי-דו הלימודיםתוכנית 

 קורסי חובה  שנה א'

שעות  שעות שם הקורס מס קורס

 תרגול

סה"כ  

 שעות

סה"כ  

 נק"ז

 סמסטר

מבוא לפסיכולוגיה  101-1-0079+89

 א'+ב' 

 א'+ב'  5 6 2 4

פסיכולוגיה * 101-1-0059

  1פיזיולוגית 

 א' 2 2 0 2

פסיכולוגיה * 101-1-1071

 2פיזיולוגית 

 ב' 2 2 0 2

מבוא  101-1-0049

 לסטטיסטיקה

 א' 3 5 2 3
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שעות  שעות שם הקורס מס קורס

 תרגול

סה"כ  

 שעות

סה"כ  

 נק"ז

 סמסטר

יסודות  101-1-0012

פילוסופיים של 

 מדע הפסיכולוגיה 

 ב' 2 2 0 2

 ב/  3 5 2 3 הסקה סטטיסטית 101-1-0069

 

*יש ללמוד את שני חלקי הקורס ברצף על מנת לסיים את חובות פסיכולוגיה פיזיולוגית. יש להירשם 

 עצמאית לכל סמסטר. 

 ב' -משנה א' לתנאי מעבר 

 .65וממוצע מינימום  שנה א'ב החובה קורסילפחות בכל  56ציון   

מחלקתית לחזור פעם אחת בתנאי המעבר יוכל לאחר אישור של וועדת הוראה  *סטודנט שלא עומד  

 בלבד על לימודי שנה א'. סטודנט זה יהיה במעמד של שנה א' ולא יוכל ללמוד קורסים מתקדמים.

 

 קורסי חובה  'בשנה 

שעות  שעות שם הקורס מס קורס

 תרגול

סה"כ  

 שעות

סה"כ  

 נק"ז

 סמסטר

101-1-0027 

 

101-1-0041 

 *פסיכולוגיה ניסויית

 

*מתודולוגיה 

 בפסיכולוגיה ניסויית

2 

 

1 

0 

 

0 

2 

 

1 

2 

 

1 

 א'

 

 ב'

רגרסיה ושיטות ניתוח רב   101-1-0189

 משתניות

 א' 3 3 1 2

 א' 4 4 1 3 פסיכולוגיה התפתחותית 101-1-0067

 ב' 3 3 0 3 פסיכולוגיה חברתית  101-1-0037

101-1-

0139+149 

התנהגות אבנורמלית  

 א'+ב' 

 א'+ב'  4 4 0 4

 א' 2 2 0 2 **פסיכולוגיה ארגונית 101-1-0117

 

יש ללמוד את שני חלקי הקורס ברצף על מנת לסיים את חובות פסיכולוגיה ניסויית. יש להירשם *

 עצמאית לכל סמסטר.

ניהול, כאשר בסמסטר ב' הם צריכים לקחת את -לסטודנטים מתכנית פסיכולוגיה רק**חובה 

הקורס "התנהגות ארגונית מאקרו" הניתן דרך המחלקה לניהול. הקורס יכול להילמד כקורס  

 בחירה על ידי שאר הסטודנטים של פסיכולוגיה.
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ם נוספים מתוך שבנוסף לקורסי החובה המופיעים בטבלה, עליכם ללמוד שני קורסי-#שימו לב

אשכול של קורסים קוגנטיביים. בכל שנה המחלקה תפרסם את רשימת הקורסים אשר נמצאים 

וניתן לקחת יותר משני קורסים , נק"ז 4חובה ללמוד שני קורסים סך הכל באשכול לאותה שנה. 

 מהאשכול וללמוד אותם כקורסי בחירה.

 

 ג' -משנה ב' לתנאי מעבר 

 .65, וממוצע מינימום שנה ב' כקורסי חובהלפחות בקורסים המוגדרים  56ציון 

( עד סוף שנה ב', לא יוכל להמשיך את  2סטודנט שלא יסיים אנגלית ברמת פטור )מתקדמים 

 לימודיו במחלקה. 

 

 קורסי חובה וסדנאות  'גשנה 

שעות  שעות שם הקורס מס קורס

 תרגול

סה"כ  

 שעות

סה"כ  

 נק"ז

 סמסטר

 א'+ב'  4 6 2 4 אישיות א'+ב' 101-1-0098+0108

א' ו/או  2/4 2/4 0 2/4 סדנא 

 ב'

 א' 2 2 0 2 תפיסה 101-1-0077

 

   לשנה ג סדנאות

 אחת.   סדנאלמוד ל חובה

 : דרישות קדם

o .'ציון עובר בכל קורסי החובה של שנה ב 

o .'להיות תלמיד/ת שנה ג 

   ג'-לשנים ב' וסה"כ קורסי בחירה 

נק"ז יש לבחור קורסים בין  54מעבר לשיעורי החובה, להשלמת חובות הלימודים במסגרת סה"כ 

 השעורים המוגדרים כשעורי בחירה.

 וההרשמה לקורסים. ץרשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל שנה במועדי הייעו

 
 הערות: 

של תלמיד/ה אשר פיצל/ה את לימודי שנה א' או חוזר/ת על שנה א' יחולו עליו/ה החובות  א.

 השנתון המקורי בו החל/ה את לימודיו בפועל באוניברסיטה.

 ב. קורסי קדם:

הקורסים הנלמדים  יתר קדם לכלהמהווה דרישת  הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" הינו קורס 

"פסיכולוגיה ניסויית"  ו ", "הסקה סטטיסטית"הקורסים: "מבוא לסטטיסטיקה . מחלקהב

 . הסדנאות בפסיכולוגיה קדם לכלהמהווים דרישת הינם קורסי 
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קורסי הבחירה מחייבים את קורס המבוא של אותו התחום. )למשל, פסיכולוגיה  בנוסף,

 התפתחותית הינו קורס קדם לקורסי הבחירה מהתחום ההתפתחותי וכו'(. 

 נק"ז מתוך קורסים במחלקה לפסיכולוגיה. 54-השלמה ל -  קורסי בחירה 

 תיקון ציון  

 התואר אף אם לא נכשל בו ובכפוף לתנאים הבאים:סטודנט יהיה רשאי לחזור על קורס אחד במהלך 

הציון הקובע בקורס שנלמד פעם נוספת הוא הציון האחרון גם אם הוא נמוך יותר מהציון שהושג   .א

 בפעם הראשונה. 

סטודנט הבוחר לחזור על קורס חייב לעמוד בכל הדרישות והמטלות של הקורס, כולל תרגילים,   . ב

 עבודות ובחינות. 

ור על קורס אחראי לוודא כי אין חפיפה בשעות בין קורס זה לקורסים אחרים סטודנט הבוחר לחז . ג

 אליהם הוא רשום. במידה ויש חפיפה עליו לדאוג למתן אישור חפיפה משני המרצים.

על הסטודנט לקחת בחשבון שחזרה על קורס יכולה להוביל לחפיפה במועדי המבחנים ומעצם   . ד

 זאת לצורך במועדים מיוחדים. 

 

 ג' בלבד -מיועדים לתלמידי שנה ב' –אה מודרכת מחקר וקרי

התנסות בעבודת מחקר תוך השתלבות   ות/כוונת הקורסים המודרכים היא לאפשר לתלמידים

 בפרויקטים מחקריים הנערכים במחלקה.

   נק"ז בלבד.  4  במתכונת של קריאה מודרכת או מחקר מודרך, וניתן לצבור בהם עד  ניתניםקורסים  ה

 נק"ז. 4נק"ז, או רק אחד מהם בהיקף של  2יהם, כל אחד בהיקף של את שנניתן ללמוד 

רצה מן , או על ידי מלפסיכולוגיההמחלקה מרצה מן המניין מככלל, קורס מודרך יונחה על ידי 

 יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה.  מחקרו/הממחלקה אחרת אשר נושא  המניין

להירשם למחקר מודרך תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר א' ובתנאי שבמקביל   רשאים/יות

לומדים את הקורס "פסיכולוגיה ניסויית" ולקריאה מודרכת תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר 

 א'. 

 . הרישום לקורס מותנה באישור המרצה

 דו"ח בכתב למנחה שעליו יינתן ציון.  יש להגישכחלק מחובות הקורס המודרך 

 

: המחקר המודרך הוא מסגרת לימודית.  ככזה יש לו תקנות וחובות.  אנא עיינו באתר בחשו

 .המחלקה בקישור "מחקרים מודרכים" כדי לדעת מהן חובותיכם וזכויותיכם
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