המחלקה לפסיכולוגיה  -דף מידע לקראת הרישום לשנה"ל תשפ"ב
לימודים לתואר ראשון
ברכותינו לסטודנטים הוותיקים ולסטודנטים החדשים המצטרפים למחלקה .לקראת פתיחת ההרשמה
לשנה"ל תשפ"א ,אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומהנה.
להלן מידע חשוב שעשוי לסייע לכם בעת ההרשמה.
יש לתכנן את מערכת השעות בהתאם לחוברות נהלים ותקנות ומערכת שעות (שתפורסמנה באינטרנט)
מבעוד מועד .ליצירת קשר עם המחלקה בזמן ההרשמה ,רצוי בדוא"ל adi.laib@biu.ac.il :
או בטלפון.03-5317672 :

מידע כללי:
החל משנת הלימודים תשע"ט בוטלו עבור הסטודנטים החדשים המסלולים פסיכולוגיה ראשי ופסיכולוגיה
משני .במקומם נפתחו המסלולים פסיכולוגיה דו-חוגי ומסלול פסיכולוגיה חד-חוגי.
סה"כ מכסת השעות לסיום התואר לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם במחלקה החל מתשע"ח:
פסיכולוגיה דו-חוגי לא מובנה=  29ש"ש;
פסיכולוגיה דו חוגי מובנה –  27ש"ש
פסיכולוגיה חד חוגי =  46ש"ש.
הסטודנט כפוף לשנת הידיעון בה החל את לימודיו.
חובה לסיים את מכסת הקורסים הנדרשים לתואר תוך שלוש שנים .חובה להירשם לכל מקבץ הקורסים
המופיעים באותה שנה .אין להירשם לתוכנית חלקית או לגרור קורסים לשנה אחרת .תנאי המעבר משנה
לשנה הם  -ציון  60בכל הקורסים.
במידה והסטודנט נרשם לקורס אך לא עמד באחד מתנאי הקדם לאותו קורס ,הרשמתו מקורס זה תתבטל
בתקופת השינויים.
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הערות חשובות לתלמידי שנה א'
לידיעת תלמידי שנה א' בתשפ"ב
דרישת צבירת קופונים:
בקורס "מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית" ,מעבר לדרישות האקדמיות ,קיימת דרישה נוספת למעבר הקורס
והיא צבירת קופונים.
סטודנטים במסלול הדו חוגי והחד חוגי – יש לאסוף  28קופונים.
עולים חדשים – סטודנטים הנמצאים בארץ פחות מ 3-שנים – יאספו  12קופונים.
סטודנטים שאינם ילידי הארץ אך נמצאים בארץ בין  3ל 7-שנים – יאספו  18קופונים.
סטודנטים הנמצאים בארץ מעל  7שנים – יאספו  28קופונים.
סטודנטים שממלאים קופונים בחוג קרימינולוגיה וחייבים ב –  28קופונים ,יקבלו פטור משני קופונים (כלומר
ימלאו .)26
סטודנטים במסלול הדו חוגי מובנה פסיכולוגיה ומדעי המוח חייבים  10קופונים ממדעי המוח ו 18-מפסיכולוגיה
– סה"כ  28קופונים.

הערה חשובה בנוגע לרישום לתרגול בסטטיסטיקה

שימו לב!!! חובה לשריין לתרגול בסטטיסטיקה 4
שעות ברציפות אצל אותו/ה מתרגל/ת:
בהתאם להסבר הבא:

לנרשמים לתרגיל בין השעות  12-14או  :14-16הקורס בפועל יתקיים בין12-16
לנרשמים לתרגיל בין השעות  16-18או  :18-20הקורס בפועל יתקיים בין16-20
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אם משהו לא ברור לכם בנוגע להודעה הנ"ל ,נא ליצור קשר עם מזכירות
המחלקה :
Adi.laib@biu.ac.il

לידיעת תלמידי שנה ב':
הקורס התנסות במחקר –  – 6051701מיועד לתלמידי שנים ב' וג' .התנסות במחקר הוא קורס
שנמשך לאורך שנה אקדמית מלאה .אבל הזיכוי ניתן עבור סמסטר א' והוא שווה ערך לקורס בחירה
אחד  1 -נ"ז
ההרשמה לקורס התנסות במחקר מתבצעת בהרשמה מוקדמת בסוף שנה ב' והרישום לקורס יתבצע
על ידי מזכירות המחלקה.

לידיעת תלמידי שנה ג':
הקורס התנסות בשדה שיקומית ,התפתחותית הוא קורס שנתי ומיועד לתלמידי שנה ג' במסלול הדו
חוגי והחד חוגי  .במסלול הדו חוגי הקורס הוא בחירה ואילו במסלול החד חוגי הקורס הוא חובה.
הקורס מזכה אתכם ב 2-נקודות זכות שנתיות.
ההרשמה לקורס התנסות בשדה התפתחותית ושיקומית מתבצעת בהרשמה מוקדמת ומיון לבדיקת
התאמה בסוף שנה ב' והרישום לקורס יתבצע על ידי מזכירות המחלקה.
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הנחיות רישום לתלמידי פסיכולוגיה במסלול חד חוגי שנה ג' בתשפ"ב


בקורס " :עבודה עצמאית"  ,אתם מתבקשים ליצור קשר עם מרצה מבין חברי הסגל של המחלקה,
העובד על נושאים שמעניינים אתכם ,ולפתח יחד איתו/איתה פרוייקט מחקר ,רכז הקורס  ,פרופ'
אורי רסובסקי ,יתווך בין הסטודנטים למנחים  ,יזמין לקורס מנחים פוטנציאליים ,ויוודא שגם מי שטרם
נמצא במעבדה ,יוכל להכיר מנחים.
אתם תיחשפו לחלק מהמרצים בקולוקוויום .ניתן לקרוא על כל המעבדות שלנו באתר המחלקה:
 http://psychology.biu.ac.ilואתם גם מוזמנים לשוחח על כך עם ד"ר אילנית גורדון רכזת תואר
ראשון במחלקה ilush.gordon@gmail.com
ניתן לעשות את ההתנסות במחקר באותה מעבדה בה עושים את עבודת המחקר העצמאית.

בכל מקרה יש להירשם לקורס התנסות במחקר בנוסף לקורס עבודת חקר.


בקורס " :קולוקויום  , "B.Aתתבקשו להשתתף ב 16-הרצאות מדעיות במהלך השנה באחת
מכמה מסגרות המוצעות במחלקה.
יש להחתים את מנחה הסמינר שנכחתם בהרצאה (טופס נוכחות מצורף בהמשך הדף).
יו"ר וועדת ב.א .יספק בתחילת השנה מסמך עם רשימה התחלתית של הרצאות שנערכות במחלקה
ובמדעי המוח במהלך השנה; תלמידי המסלול ילכו להרצאות כרצונם ויחתימו בגיליון הנוכחות את
האחראי על ההרצאה .



*בקורס " :התנסויות בשדה":
"התנסות בשדה קלינית" -הינו קורס חובה בשנה ב'.
התנסות בשדה שיקומית ,התפתחותית הינם קורסי חובה בשנה ג'.
בקורסים האלה נערכת הרשמה מוקדמת ומיון לבדיקת התאמה.
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טופס טבלת נוכחות בהרצאות (יש להגיע ל 16הרצאות לפחות)
תאריך נושא ההרצאה

שם מנחה הקורס

אישור נוכחות ע"י חתימת מנחה
הקורס
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לתשומת הלב!
תכנית הלימודים אליה כפוף הסטודנט ,הינה התכנית כפי שפורסמה בשנת הידיעון בה החל הסטודנט
את לימודיו במחלקה.

תנאי קדם לשנת הלימודים תשפ"ב
במהלך לימודי התואר הראשון התלמידים נדרשים ללמוד קורסי חובה .על מנת להירשם לקורס חובה מסוים
יש לעמוד בדרישות ובתנאים מסוימים.
סוגי התנאים:
תנאי קדם  -פירושו של תנאי זה הוא שעל התלמיד ללמוד קורס בסיסי ולעבור אותו בהצלחה לפני הרישום
לקורס מתקדם יותר.
תנאי צמוד  -פירושו של תנאי מסוג זה הוא שהקורס המבוקש קשור עם קורס מסוים נוסף,
וחובה להירשם לשניהם בו זמנית.
להלן פירוט הקורסים במחלקה לפסיכולוגיה שיש להם תנאי מסוג קדם

שם ומספר הקורס

שם ומספר הקורס הנקשר

פסיכולוגיה חברתית –60-

מבוא לפסיכולוגיה –  60-101שנה

209

א'

סוג התנאי הקיים
בין שני הקורסים
תנאי קדם

שנה ב' סמסטר א'
מבוא לפסיכולוגיה חברתית

מבוא לפסיכולוגיה –  – 60-101שנה

 – 60210שנה ב' סמ' ב'

א'

סטטיסטיקה רב משתנית –

מבוא לסטטיסטיקה – 60-105

 – 60-190שנה ב'

שנה א'

סטטיסטיקה רב משתנית – תרגיל במבוא לסטטיסטיקה – 60-
 – 60-190שנה ב'

תנאי קדם
תנאי קדם
תנאי קדם

106
שנה א'
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להלן פירוט הקורסים במחלקה לפסיכולוגיה שיש להם תנאי מסוג צמוד
שם ומספר הקורס

שם ומספר הקורס הנקשר

מבוא לסטטיסטיקה –

תרגיל במבוא לסטטיסטיקה – 60-

הרצאה –  – 60-105שנה

106

א'

שנה א'

תרגיל במבוא לסטטיסטיקה

מבוא לסטטיסטיקה – הרצאה 60-

–  – 60-106שנה א'

105

סוג התנאי הקיים
בין שני הקורסים
תנאי צמוד

תנאי צמוד

שנה א'
מבוא לפסיכולוגיה –

תרגיל במבוא לפסיכולוגיה – 60101

הרצאה

שנה א'

תנאי צמוד

 – 60101שנה א'
תרגיל במבוא לפסיכולוגיה -

מבוא לפסיכולוגיה – הרצאה 60101

60101

שנה א'.

שיטות מחקר וניסויית –

תרגיל בשיטות מחקר וניסויית

הרצאה  – 60-215 -שנה

 – 60-215שנה ב'

תנאי צמוד
תנאי צמוד

ב'
תרגיל בשיטות מחקר

שיטות מחקר וניסויית – הרצאה

וניסויית –  – 60215שנה ב'

 – 60215שנה ב'

סטטיסטיקה רב משתנית –

תרגיל בסטטיסטיקה רב משתנית -

הרצאה –  – 60190שנה ב'

 – 60190שנה ב'

תרגיל בסטטיסטיקה רב

סטטיסטיקה רב משתנית – הרצאה

משתנית  – 60190 -שנה

–  – 60190שנה ב'

תנאי צמוד
תנאי צמוד
תנאי צמוד

ב'
שיפור ציון:
בכפוף לתקנון של ועדת הסטטוס .בנוסף לכך יוכל הסטודנט לשפר ציון רק בשנה העוקבת ללימודי אותו
קורס.
בקורסים המהווים תנאי מוקדם לא ניתן לתקן ציון בשנה שלאחר ההשתתפות בקורס.
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קריטריונים להכרה בלימודים קודמים:
במסגרת החוג לפסיכולוגיה:
בקורסים זהים אשר נלמדו באוניברסיטאות ו/או מכללות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,במסגרת
החוג לפסיכולוגיה ,יינתן פטור אוטומטי .זאת בתנאי שהציון אינו פחות מ .80 -חובה לצרף אישור רשמי לציון
(בכל מקרה פטור שאושר יירשם כציון 'עובר' בלבד והציון לא יכנס לממוצע).
קורסים שאינם מהמחלקה לפסיכולוגיה:
במקרים בהם הקורס לא נלמד בחוג לפסיכולוגיה (באוניברסיטאות ו/או מכללות מוכרות על ידי המועצה
להשכלה גבוהה ,ומאחר ומתן הפטור מחייב בדיקת סילבוס על ידי מרצה (בדיקה הלוקחת זמן) ,יש לשריין
מקום בקורס במידה והפטור לא יאושר .חובה על הסטודנט להירשם לקורס במסגרת המחלקה ובמקביל
לטפל באישור הפטור מול מזכירות המחלקה ומדור סטטוס .זאת לא יאוחר מתחילת תקופת השינויים( ,על
מנת שניתן יהיה לבטל את הרישום לקורס) .לגבי מועדי תקופת השינויים יש לעקוב אחר פרסומי מדור
תכניות לימודים.

כתובת אתר המחלקהhttp://psychology.biu.ac.il :
כתובת דוא"ל של מזכירות המחלקה לפסיכולוגיהadi.laib@biu.ac.il :
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