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חלק ראשון של הקורס יתייחס להפרעות נפשיות ,האטיולוגיות המשוערות שלהן ומחקרים
המאמתים או מפריכים אותן.
החלק השני יתייחס לבעיות מתודולוגיות בחקר ארועי חיים.
החלק השלישי יתייחס לחקר האישיות ,מורכבותו ושאלונים מובנים לעומת ראיונות
לבדיקתה.
החלק הרביעי יבדוק אופציות מחקר אינטראקציוניות להבנת התפתחות פסיכופתולוגיה.
החלק החמישי יתייחס לפתולוגיות ספציפיות והקשר שלהן לארועי לחץ ולאיפיוני אישיות.
לאורך השנה יוצגו מחקרים בנושאים הנ"ל תוך דיון ביקורתי בבעיות מתודולוגיות ופתרונן,
תתקיימנה פגישות אינדיבידואליות עם הסטודנטים לצורך ביצוע מחקרים בנושא הקורס
ולבסוף -המחקרים ותוצאותיהם יוצגו בכיתה.
קריאת חובה -בהתאם למחקרים הספציפיים שיתבצעו.
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