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 2019 יולי 

 

  לתלמידי תואר ראשון בפסיכולוגיה  - מידע לקראת שנה"ל תש"פ

 

 סטודנטים יקרים,

על מנת להקל על התלמידים החדשים את קליטתם וראשית דרכם בעולם האקדמי, רצ"ב מספר פרטים 

 מידעיים העשויים לסייע בהתמצאות במחלקה שלנו. 

 ר ישמש אתכם ויקל עליכם.נשמח אם תקראו אותם בעיון ואנו מקווים שהחומ

  .  או מורחב ראשי-דופסיכולוגיה נלמדת כמקצוע  (1

 : אינם חייבים במקצוע נוסףמחוג אחר מועמדים בעלי תואר אקדמי(  2  

 

 מורחב מסלול בהדרישות לתואר ראשון 

 

 סה"כ לימודים כלליים* ביהדות לימודי יסוד* פסיכולוגיה מקצוע מורחב שנה

 נ"ז 32 ש"ש 16 נ"ז 6 ש"ש 3 נ"ז 6 ש"ש   3 נ"ז 20 ש"ש 10 א

 נ"ז 48 ש"ש 24 נ"ז 6 ש"ש 3 נ"ז 6  ש"ש  3 נ"ז 36  ש"ש  18 ב

 נ"ז 48 ש"ש 24 נ"ז 4 ש"ש 2 נ"ז 8       ש"ש   4 נ"ז 36 ש"ש 18 ג

 16 ש"ש 8 נ"ז 20 ש"ש 10 נ"ז 92 ש"ש 46 סה"כ

 נ"ז

 128 ש"ש 64

 נ"ז

 

 :הערות

 ת שבועיות.המספרים בטבלה מסמנים שעו 

 ניתן כמובן להפחית בשנה אחת ולהרחיב בשנה אחרת, למעט בקורסים בפסיכולוגיה. *

לקורסים הללו  -התואר כגון: הבעה עברית, אנגליתמספר השעות לא כולל דרישות נוספות לסיום 

 עליכם לדאוג אישית לקבלת הפטור.
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 ראשי לא מובנה-מסלול דובהדרישות לתואר ראשון 

 

 מקצוע ראשי שנה

 פסיכולוגיה

 לימודי יסוד* מקצוע ראשי נוסף

 ביהדות

 סה"כ לימודים כלליים*

 10 א

 ש"ש

  נ"ז 20

 

 

לפי המלצת המחלקה 

של המקצוע הראשי 

 הנוסף

3   

 ש"ש

    נ"ז 6

  12 ב

  ש"ש

 יש לצבור בסך הכל  נ"ז 6  ש"ש  3 נ"ז 24

ש"ש  במהלך   2 

 התואר הראשון.

  

 

   7 ג

 ש"ש

   4 נ"ז 14

       ש"ש

  נ"ז 8

 29 סה"כ

 ש"ש

 10 נ"ז 58

 ש"ש

 ש"ש 64-כ נ"ז 4 ש"ש 2 נ"ז 20

 

 

 ראשי מובנה עם המחלקות הבאות:-המחלקה לפסיכולוגיה מציעה מסלולי לימוד לתואר ראשון דו

 מדעי החיים 

 מדעי המח 

 ייעוץ חינוכי 

 כלכלה 

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 

 קרימינולוגיה;-ראשי מובנה פסיכולוגיה-מסלול דו*החל תש"פ לא יתקיים 

 ג'  בלבד שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ח ממישכים ללמוד במסלול זה.-שנים ב' ו
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 תוכנית הלימודים

מחייבים ובפסיכולוגיה החל משנה ב' הקורסים הבאים נלמדים בשנה א' ומהווים תנאי קדם לקורסים 

 ורסים:להלן רשימת הק השתתפות בקורסי קדם. 

פסיכולוגיה חברתית  – 60-210ולקורס  60-209מהווה תנאי קדם לקורס  –מבוא לפסיכולוגיה  – 60-101

 א' וב'.

ושימושי מחשב מהווים תנאי קדם לקורס  המבוא לסטטיסטיקה ותרגיל בסטטיסטיק – 60106-ו 60-105

 .60-190-01 –סטטיסטיקה רב משתנית 

ניתן למצוא באתר המחלקה .  מורחבראשי ופסיכולוגיה -דוגיה פסיכולומסלולי דרישות לב.א. באת ה

 http://psychology.biu.ac.il/node/30הקישור לאתר המחלקה: 

 

 :קופונים

 http://psychology.biu.ac.il/node/30הקישור למידע על הקופונים:  

 :ימודים קודמיםלהלן קריטריונים להכרה בלנך מבקש/ת לקבל פטור על סמך לימודים קודמים, באם ה

בקורסים זהים אשר נלמדו באוניברסיטאות ו/או מכללות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה,  .1

 נמוךינתן פטור אוטומטי. זאת בתנאי שהציון אינו י במסגרת החוג לפסיכולוגיה, 

 . חובה לצרף אישור רשמי לציון.80-מ       

כולל דרישת השלמה נוספת  60-107תית החל משנה"ל תשס"ו קורס מבוא לפסיכולוגיה התפתחו .2

 ינתן רק לאחר השלמת דרישה זו.יהפטור   והיא: צבירת קופונים. לפיכך, 

בקורסים שנלמדו במחלקות שאינן פסיכולוגיה ידון כל מקרה לגופו, על ידי מרצה הקורס  ובלבד  .3

 חובה לצרף סילבוס ואישור רשמי לציון. . 80-מנמוך שהציון אינו 

 לעומת זאת לא יינתן פטור בשום מקרה  בקורסים הבאים:    

 מבוא לסטטיסטיקה – 60-105

 תרגיל בסטטיסטיקה ושימושי מחשב – 60-106

 משתנית-סטטיסטיקה רב – 60-190

 שיטות מחקר   -60-215

במידה והקורס לא נלמד בחוג לפסיכולוגיה )באוניברסיטאות ו/או מכללות מוכרות על ידי המועצה 

 שכלה גבוהה(. לה

על מנת לשריין מקום בקורס במידה והפטור לא . מתן הפטור מחייב בדיקת סילבוס על ידי מרצה .4

יאושר, חובה על הסטודנט להירשם לקורס במסגרת המחלקה, ובמקביל לטפל באישור הפטור מול 

של מזכירות המחלקה ומדור סטטוס. זאת, לא יאוחר  מתחילת תקופת השינויים, )השבוע השני 

 שניתן יהיה לבטל את הרישום בקורס(. כדישנת הלימודים, 

 עשה החל מסמסטר ב'.יהסדרה סופית רשמית של פטורים מול מדור הסטטוס ת .5

 

 

 

 



 הפקולטה למדעי החברה
    המחלקה לפסיכולוגיה    

Faculty of Social Sciences 

Department of Psychology 
 

 
  

 

Tel: 03 531 8540 :טל  Fax: 03 7384106 :פקס  Psychology Dept@mail.biu.ac.i l  www.biu.ac.il /soc/ps/ 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ישראל52900, רמת גן )ע"ר( אילן-אוניברסיטת בר ,  

 

 

 

לתשומת ליבכם, סטודנט אשר מתן הפטור מחייב בדיקת סילבוס, מתבקש להביאו למזכירות לפני 

 הרישום או לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים.

 רכתהרכבת מע

ן ממדור תוכניות במקביל תישלח אליכם הביתה חוברת הסבר לגבי החובות והדרישות לתואר ראשו

 ינו תאריכי ההרשמה באינטרנט של כל השנים.לימודים, שם יצו

לימודי יסוד, לימודים או מורחב,    ראשי -דובמקצוע ות ביום הרישום עליך לבצע קודם רישום למחלק

 רה, אנגלית, הבעה עברית(.כללים ושאר החובות )שפה ז

 יום פתיחת שנת הלימודים -, כ"ח בתשרי תש"פ27.10.2019נתראה בתאריך אם סיימת הליכים אלה, 

 .תש"פ

 סדרים לאחר פתיחת שנת הלימודים

 אתר המחלקה באינטרנט, וכן במערכת של  באמצעות  תקשורת עם ציבור התלמידים נעשית  .1

 הודעות על שינויים, ביטול שיעורים, היעדרויות חברי הסגל וכו'.  נשלחות אליכםשם מ  בר"-"אינ       

הקורסים הניתנים במסגרת המחלקה לפסיכולוגיה יילמדו בבניין המחלקה. יחד מרבית לידיעתכם,  .2

מיקומם של שאר הקורסים בבניינים השונים. תוכלו להיעזר בשלטים  על עם זאת, רצוי ללמוד 

 המצויים ברחבי הקמפוס.  

את מערכת השעות והחדרים של כל הקורסים במחלקה.  ות הכניסה ליד המזכירות תמצאבקומ .3

  המערכת מתעדכנת באופן שוטף. רצוי לבדוק בראשית השנה, לפני כל שעור אם לא חל שינוי. 

הועד של ועד תלמידי שנה א' המתחבר לנציגי  חברי מומלץ לבחור נציגים אשר ישמשוכם לידיעת .4

ות זו משמשת קשר בין ראש המחלקה, ראשי ועדות אקדמיות, המנהלה ג'. נציג-ב' ו שנים

 והתלמידים.

      psychology.biu.ac.il   מומלץ מאד להתעדכן במידע שוטף המופיע באתר האינטרנט של המחלקה

 . 03-5317672: פוןטלב למזכירות המחלקה לשאלות וברורים נוספים ניתן לפנות

   psychology.ma@biu.ac.ilבדוא"ל:  או 

 קומת כניסה. 902במזכירות התואר הראשון בבניין  6מס'   בחדר הבשעות הקבלאו 

       11:30-14:00בימים א', ג, בין השעות 

     09:00-12:00בין השעות   ה' , בימים ב' 

 בימי ד' אין קבלת קהל.

 !יה ומהנהיאנו מאחלים לך שנת לימודים פור

 

 

 ה, כ ר ב ב

 גילה קלדרון בוכר

 לפסיכולוגיה לראש המחלקהת נהלימ ניתסג


