
 פסיכולוגיה לשנת תשפ"ג בואר שני תי לתלמידלקורסים רישום הנחיות 
 

 נא לא להתייחס לתכתובות המגיעות מהאוניברסיטה בנושא זה. .  פטורים מדרישות השפה האנגליתתלמידי תואר שני בפסיכולוגיה 

השלמת החובות בקורסי יסוד ביהדות  על    לקבל מידע  תן  של הועדה לתואר שני . שם ני  בחוברת פרטי מידע! חלה חובה על כל סטודנט לקרוא את תקנון האוניברסיטה  לידיעתך

 ( זה יסוד ביהדות, לא יוכלו להתקבל למסלול)תלמידים שיבצעו תהליך למסלול משולב לדוקטורט ולא תהיה להם את מכסת השעות בקורסי אילן. -בברשלומד סטודנט   המחייבת כל 

 

       https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx  בר"-אינ "מידע אישי לסטודנט באמצעות  תמתבצעהרכבת המערכת  ❖

 הצהרה במידע אישי לא ניתן להרכיב מערכת שעות ללא תשלום מקדמה וחתימה על   ❖

 https://psychology.biu.ac.il/node/32 לפני ההרשמה יש לבדוק באתר המחלקה את דרישות הלימודים למגמה  ❖

   stepanov@biu.ac.il-yulia.haliandra היוליה חליאנדר   -המחלקהרכזת ל לפנותיש   חסומים לרישום מלאים/ ורסיםכגון: ק  ,בכל בעיה הקשורה לרישום קורסי המגמה ❖

 * 9392או  7000-531-03 טלפון ב שירות לסטודנט למרכזלפנות  ניתן , בר-אינכגון: אי קבלת חלון זמן לרישום, גישה לרישום  טכניות  בבעיות ❖

 https://psychology.biu.ac.il/faculty באתר המחלקהשמפורסמת האישית ו באמצעות שליחת מייל לכתובת  י המגמותיש לפנות לראששאלות בנושאים אקדמיים   ❖

 

 

 : םרישום לקורסי הליך

 בר" -במידע אישי "אינ מצד ימיןנמצא ש " ייעוץ וירטואל" להיכנס ל .1

 יומן שעות מעל הממוקם "שיבוץ מרשימה"  בחור ב ל  .2

   לבחור באשכול לימודי מצד ימין  .3

 להירשם לקורס על מנת קורסים ללחוץ על "עט כחול"  הבתצוגת  .4

 להירשם לקורסי יהדות לאחר רישום לקורסי המגמה  .5

 . מגמהב לימודים ה  בהתאם לדרישותהקורסים לוודא שבוצע רישום לכל   חשוב מאוד! .6

, למעט רשימת קורסי בחירה שמשתנה משנה לשנה. קורסי בחירה לשנת תשפ"ג ניתן לראות במערכת  התחיל את שנה א'ו שבתון סטודנט כפוף לדרישות הלימודים של שנ

 מערכת שעות לכל המגמות  - המפורסמת באתר המחלקה שעות 
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https://psychology.biu.ac.il/sites/psychology/files/shared/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8_1.pdf
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 המגמה הקלינית המאוחדת

 

 : לאשכולות מחולק רישום לקורסים 

 

 שנה א חובה  -קלינית

 שנה ב חובה  -קלינית

  תחום מחקר שנים א/ב -קליני

  פסיכותרפיה שנים א/ב -קליני

 פסיכופתולוגיה שנים א/ב -קליני

 קורסי יהדות  

 

 שנה א' 

 הרישום יבוצע ע"י המחלקה. למעט רישום לקורסי יהדות! אין צורך להירשם לקורסים במידע אישי באופן עצמאי

 

 . הרישום יבוצע אוטומטית ע"י מזכירות המחלקה.  תהיינה לפחות שתי קבוצות מקבילות, דומות בגודלן. השיבוץ לקבוצות ייעשה ע"י צוות המגמה -  חובהקורסי  

בתחילת חודש  שלח במייל יוקס שישסטודנט יגדיר בטופס גוגל דהמחלקה בהתאם לעדיפויות מזכירות יבוצע ע"י הרישום  -)תחום מחקר, פסיכותרפיה, פסיכופתולוגיה(קורסי בחירה 

 .)כולל הנחיות והסברים( אוגוסט 

    

 שנה ב'             

 הרישום יבוצע אוטומטית ע"י מזכירות המחלקה.  -קורסי חובה 

 .  במידע אישי "אינ בר" באופן עצמאי יתבצע הרישום לקורסים -(קורסי בחירה )תחום מחקר, פסיכותרפיה, פסיכופתולוגיה

 

 .בפסיכולוגיה שיקומית או בפסיכולוגיה קלינית או MA, התוכנית הקלינית בה אתם לומדים כוללת את האפשרות לקבל תעודת םלבכלתשומת 

 : לצורך מימוש האפשרות לעשות התמחות בפסיכולוגיה שיקומית, צריכים להתקיים התנאים הבאים

 פרקטיקום שיקומי בשדה בשנה ב׳  •

יש   • ושיטות טיפול בשיקום פסיכיאטרי,   :  כגון ,אחד עם תכנים שיקומיים בחירה קורס לפחות לבחורבמהלך התואר  כרוניות, תיאוריות  ומחלות  פיזית  נכות  השלכות של 

 . טראומה והתמודדות, הפרעות בספקטרום האוטיסטי



 

 ארגונית  - החברתיתהמגמה  

 

 

 רישום לקורסים מחולק לאשכולות: 

 

 חובהחברתית ארגונית שנה א 

 חברתית ארגונית שנה א' בחירה 

 ב בחירה  -חברתית ארגונית שנים א

 חברתית ארגונית תחום מחקר שנים א/ב 

 חברתית ארגונית שנה ב חובה

 חברתית ארגונית שנה ב בחירה                

 קורסי יהדות              

 

 על סטודנטים להירשם לקורסים באופן עצמאי. 

 

 שנה א' 

 

 ש"ש. לא ניתן להירשם רק לאחד מהם.  2ומקנה  סמסטרים שני במהלך  " כלים וגישות לייעוץ פסיכולוגי.."נלמד יחד עם קורס בחירה  "הנחיית קבוצות" קורס בחירה 

 ש"ש קורסי בחירה.  5יש להירשם לפחות ל  

  

 שנה ב'              

 

 . לא נכלל בשעות זיכוי )אין להירשם המערכת(-  14:00-16:00סמס א יום ה'   60-921סמינר  חובה להשתתף ב

 ש"ש. לא ניתן להירשם רק לאחד מהם. 2"אבחון אירגוני" נלמד יחד עם קורסי בחירה " פיתוח ארגונים" במהלך שני סמסטרים ומקנה   קורס בחירה

 

 

 

 



 רגש ומוח )קר"מ(:קוגניציה פסיכולוגיה, מגמת 

 
 רישום לקורסים במסלול קוגניציה, רגש ומוח  מחולק לאשכולות: 

 

 קוגניציה רגש ומוח שנה א חובה              

 קוגניציה, רגש ומוח פרקטיקום              

קוגניציה, רגש ומוח סמינריונים                           

ב בחירה -קוגניציה רגש מח שנים א               

קוגניציה רגש ומוח תחום מחקר שנה א או ב                

קוגניציה רגש ומוח שנה ב חובה                 

קורסי יהדות                

 

 על סטודנטים להירשם לקורסים באופן עצמאי. 

 

 

לא  המרצה  הסכמת קבלת אישור על כך במייל למרצה הקורס המבוקש.סטודנט שמעונין להירשם לקורסי בחירה נוספים במחלקה בשנה א'/ב' מעבר להיצע המגמה הקיים, יפנה ל

 . ש"ש 4ניתן ללמוד קורסים ממגמות אחרות /מחוץ למחלקה בהיקף של עד   נתן ע"י ראש המגמה בלבד.י מהווה אישור סופי לרישום לקורס. האישור י

בצבע   קורסי בחירה מתחום מחקרי י בחירה בצבע אדום,קורס קורסי חובה בצבע כחול,) מערכת שעות לכל המגמות -ניתן לראות באתר המחלקה בכל מגמהרשימת קורסי בחירה 

 ( ירוק
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