מגמה חברתית-ארגונית שנה א' תשפ"א

שעות

ראשון
ס' ס'
א' ב'

שני
סמסטר
א'

שלישי
סמסטר
ב'

סמסטר
א'

רביעי
סמסטר
ב'

סמסטר
א'

חמישי
סמסטר
א'

סמסטר
ב'

10:00-12:00

60-913מחקר חברתי מתקדם/
 )01שטפן אלנה
 )02עוזיאל ליעד

60-913מחקר חברתי מתקדם/
 )01עוזיאל ליעד

60-085-10
מעבדה/
ללא מרצה מסוים
60-805-01
סטטיסטיקה למ.א/
בן-ארצי אלישבע

12:00-14:00

60-091-01
יסודות בפסיכולוגיה
חברתית/
שטפן אלנה

60-091-01
יסודות בפסיכולוגיה
חברתית/
אהרונוב-מאג'ר אפרת

60-921-01
סמינר המגמה
החברתית/
שטפן אלנה

60-085-10
מעבדה/
ללא מרצה מסוים
60-069-01
טכניקות סטטיסטיות
מתקדמות/
בן-ארצי אלישבע
(בחירה)
60-921-01
סמינר המגמה
החברתית/
הלאלי אלירן

60-910-01
יסודות בפסיכולוגיה
ארגונית/
קסטרו דותן

60-910-01
יסודות בפסיכולוגיה
ארגונית/
קסטרו דותן

60-726-01
קבלת החלטות/
הלאלי אלירן
(בחירה)

60-058-01
דילמות חברתיות/
הלאלי אלירן
(בחירה)

60-927-01
הנחיית קבוצות/
גוטסדינגר הרי
(בחירה)
60-927-01
הנחיית קבוצות/
גוטסדינגר הרי
(בחירה)

60-927-01
הנחיית קבוצות/
גוטסדינגר הרי
(בחירה)
60-927-01
הנחיית קבוצות/
גוטסדינגר הרי
(בחירה)

60-708-01
אתיקה /ט.נ

08:00-10:00

14:00-16:00

16:00-18:00

18:00-20:00

סמסטר
ב'

*60-070-01
כתיבה אקדמית/
לינקובסקי עומר
(בחירה)

* 60-070-01כתיבה אקדמית  -קורס מיועד וחובה לסטודנטים חרדים בלבד או באישור מיוחד של ראש המגמה הקלינית

ייתכנו שינויים בתכנית

60-726-01
קבלת החלטות/
הלאלי אלירן
(בחירה)
60-913-02
מחקר חברתי
מתקדם/
עוזיאל ליעד

מגמה חברתית-ארגונית שנה ב' תשפ"א

שעות

ראשון
ס'
א'

שני
ס'
ב'

סמסטר
א'

שלישי
סמסטר
ב'

סמסטר
א'

רביעי
סמסטר
ב'

סמסטר
א'

חמישי
סמסטר
ב'

08:00-10:00

60-917-01
מבחני מיון/
בסיס ליאת (בחירה)

60-917-01
מבחני מיון/
בסיס ליאת (בחירה)

10:00-12:00

60-931-01
מנהיגות בארגונים/
קרק רונית (בחירה)

60-763-01
מבחני אישיות במיון כח
אדם /בן-סירא הדר
(בחירה)

12:00-14:00

60-931-01
מנהיגות בארגונים/
קרק רונית (בחירה)

60-914-01
תורת הריאיון/
קרק רונית (בחירה)

14:00-16:00

60-915-01
פרקטיקום בארגונים/
קרק רונית

60-915-01
פרקטיקום בארגונים/
קרק רונית

16:00-18:00

18:00-20:00

ייתכנו שינויים בתכנית

60-929-01
פיתוח ארגונים/
אלרז-שפירא יעל
(בחירה)
60-929-01
פיתוח ארגונים/
אלרז-שפירא יעל
(בחירה)

סמסטר
א'

60-067-01
מודלים רב-רמתיים,
וניתוח נתונים דיאדיים/
אציל-סלונים דנה
(בחירה)
60-068-01
יועץ סטטיסטי/
קיוויתי יוגב
(בחירה)
60-921-01
סמינר המגמה
החברתית/
אלנה שטפן
ללא ניקוד בשנה ב'

16:00-17:00
60-915-02
פרקטיקום בארגונים/
קרק רונית

סמסטר
ב'

60-069-01
טכניקות סטטיסטיות
מתקדמות/
בן-ארצי אלישבע
(בחירה)

60-921-01
סמינר המגמה
החברתית/
הלאלי אלירן
ללא ניקוד בשנה ב'
60-058-01
דילמות חברתיות/
הלאלי אלירן
(בחירה)
16:00-17:00
60-915-02
פרקטיקום בארגונים/
קרק רונית

מגמה קלינית שנה א' תשפ"א
שעות

ראשון
ס'
א'

שני
סמסטר
א'

ס'
ב'

רביעי

שלישי
סמסטר
ב'

סמסטר
א'
60-837תורת הראיון
 )01גביעון ירי
 )02וילצ'ינסקי נעה
 )03דאר אבינועם

סמסטר
ב'
60-771-02
אתיקה למגמות
טיפוליות/
דאר אבינועם

סמסטר
א'
60-087-01
אבחון א' /גב טלי

60-765-01
פסיכופתולוגיה מילדות
לבגרות /אורליאן אסתר

60-052-01
פסיכופתולוגיה בבגרות/
וולף מיה

60-831פרקטיקום קליני א'
 )01סגל יעקב
 )02אבינועם דאר
 )03גביעון ירי
 )04לוי-פרנק איתמר
 )05טבצ'ניק אתל
 )06אזרחי אמיר
60-831פרקטיקום קליני א'
 )01סגל יעקב
 )02אבינועם דאר
 )03גביעון ירי
 )04לוי-פרנק איתמר
 )05סנדרוב דינה
 )06אזרחי אמיר
*60-070-01
כתיבה אקדמית/
לינקובסקי עומר

60-831פרקטיקום קליני א'
 )01סגל יעקב
 )02אבינועם דאר
 )03גביעון ירי
 )04לוי-פרנק איתמר
 )05טבצ'ניק אתל
 )06אזרחי אמיר
60-831פרקטיקום קליני א'
 )01סגל יעקב
 )02אבינועם דאר
 )03גביעון ירי
 )04לוי-פרנק איתמר
 )05סנדרוב דינה
 )06אזרחי אמיר
זמן להדרכות
אישיות שנה א'

60-850-01
יסודות בפסיכותרפיה דינמית
– חלק א'/
חורש דני

08:0010:00

חמישי
סמסטר
ב'
60-850-01
יסודות
בפסיכותרפיה דינמית
חלק ב'/
שלגי בעז
-------------------

10:0012:00

12:0014:00

------------------------

------------------

60-766-02
מבוא ויסודות
לפסיכותרפיה
קוגניטיבית /חורש דני

60-083-01
מבט אינטגרטיבי
בפסיכולוגיה
קוגניטיבית /גב טלי

60-766-01
מבוא ויסודות
לפסיכותרפיה
קוגניטיבית /דכס שמרית

60-083-02
מבט אינטגרטיבי
בפסיכולוגיה
קוגניטיבית /זילברג תמר
-----------------60-052-02
פסיכופתולוגיה בבגרות/
וולף מיה
60-057-01
יסודות באבחון הערכת
אישיות /מיטל הילה

-----------------------

-60-76502
פסיכופתולוגיה מילדות
לבגרות /שטיין עינת
14:0016:00

------------------

60-057-02
יסודות באבחון והערכת
אישיות /סנדרוב דינה
------------------

60-057-03
יסודות באבחון והערכת
אישיות /דנון סיגל
16:0018:00

ייתכנו שינויים בתכנית

**60-863-01
סוגיות בטיפול
באוכלוסיות מיוחדות/
איגרא ליבי

60-086-01
אבחון ב' /זילברג תמר
60-850-02
יסודות בפסיכותרפיה
דינמית – חלק ב'/
שלגי בעז

סמסטר
א'
60-085מעבדה
 )01וילצ'ינסקי נעה
 )02חסון אילנית
 )03רפאלי אשכו
 )04חורש דני
 )10ללא מרצה
60-805-01
סטטיסטיקה למ.א –
הרצאה/
בן-ארצי אלישבע

------------------

60-850-02
יסודות בפסיכותרפיה דינמית
– חלק א'/שלגי בעז
60-064-01
הפרעות נוירופסיכולוגיות/
רסובסקי אורי
-----------------60-064-02
הפרעות נוירופסיכולוגיות/
וקיל אלי

60-084-02
פסיכותרפיה
אינטגרטיבית במצבי
נכות וחולי/
וילצינסקי נעה

60-087-02
אבחון א' /שטיין עינת

60-084-01
פסיכותרפיה
אינטגרטיבית במצבי
נכות וחולי /
חסון אילנית
-----------------60-086-02
אבחון ב'/
עילם אריאלה

סמסטר
ב'
60-085מעבדה
 )01קיויתי יוגב
 )02דכס שמרית
 )03אציל-סלונים דנה
 )04תובל-משיח רבקה
 )10ללא מרצה
60-069 -01
טכניקות סטטיסטיות מתקדמות/
בן-ארצי אלישבע
------------------------

60-096-01
שיטות מחקר איכותניות/
תובל-משיח רבקה

60-885-01
תיאוריות ושיטות טיפול
בשיקום פסיכיאטרי/
חסון אילנית

60-767-01
תקינות ופתולוגיה מינקות לילדות/
דכס שמרית
בחירה שנה א

----------------------

----------------------

60-066-01
שימוש בתוכנת /R
קיויתי יוגב

60-886-01
השלכות של נכות פיזית ומחלות
כרוניות /וילצ'ינסקי נעה

60-054-01
התפתחות ופתולוגיה/
גבע רוני

60-701-01
סכמה תרפיה/
רפאלי אשכול

----------------------

----------------------

60-042-01
טיפול זוגי ממוקד רגש/
תובל משיח רבקה

60-891-01
טראומה והתמודדות/
תובל-משיח רבקה

60-768-01
פסיכותרפיה ילדים/
גביעון ירי
------------------------

60-985-01
פסיכופרמקולוגיה/
שוב-עמי איתי

* 60-070-01כתיבה אקדמית  -קורס מיועד וחובה לסטודנטים חרדים בלבד או באישור מיוחד של ראש המגמה הקלינית
**  60-863-01סוגיות בטיפול באוכלוסיות מיוחדות  -קורס מיועד וחובה לסטודנטים חרדים בלבד

60-838-01
מבט קליני על גיל ההתבגרות/
גביעון ירי
------------------------

60-844-01
מיחסי אובייקט
לאינטרוסובייקטיביות/
שלגי בעז  -בחירה שנה א

מגמה קלינית שנה ב' תשפ"א
סמסטר
א'
60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

רביעי
סמסטר
ב'
60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

שעות

10:0012:00

60-810-01
פסיכופתולוגיה
מתקדמת /וולף מיה

60-835-02
פסיכודיאגנוסטיקה
אינטגרטיבית-תרגיל/
ויגלין דינה

60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

12:0014:00

60-833פרקטיקום קליני ב'/
 )01רפאלי אשכול
 02גלבוע איוה

60-833פרקטיקום קליני ב'/
 )01רפאלי אשכול
 02גלבוע איוה

60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

14:0016:00

60-833פרקטיקום קליני ב'/
 )01רפאלי אשכול
 02גלבוע איוה

60-833פרקטיקום קליני ב'/
 )01רפאלי אשכול
 02גלבוע איוה

60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

16:0018:00

זמן להדרכות שנה ב'

זמן להדרכות שנה ב'

60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

60-859-01
פרקטיקום בשדה
למגמה קלינית

08:0010:00

ראשון
סמסטר
א'
60-771
אתחקה למגמות
הקליניות
 )01פרנץ-קדרי
מיכל

18:0020:00

ייתכנו שינויים בתכנית

שני
סמסטר
ב'

סמסטר
א'
60-835-01
פסיכודיאגנוסטיקה
אינטגרטיבית –
הרצאה /ויגלין דינה

שלישי
סמסטר
ב'

סמסטר
א'

סמסטר
ב'

חמישי
סמסטר
א'

60- 067-01
מודלים רב-רמתיים,
וניתוח נתונים דיאדיים/
אציל-סלונים דנה
-------------------60-068 -01
יועץ סטטיסטי/
קיויתי יוגב
60-885-01
תיאוריות ושיטות
טיפול בשיקום
פסיכיאטרי/
חסון אילנית
-------------------60- 066-01
שימוש בתוכנת /R
קיויתי יוגב
60-054-01
קשב :התפתחות
ופתולוגיה /גבע רוני
---------------------60-042-01
טיפול זוגי ממוקד רגש/
תובל-משיח רבקה
60-768-01
פסיכותרפיה ילדים/
גביעון ירי
----------------------60-985-01
פסיכופרמקולוגיה/
שוב-עמי איתי

סמסטר
ב'

60-818-01
טיפול משפחתי
מערכתי/
אציל סלונים דנה

60-886-01
השלכות של נכות
פיזית ומחלות
כרוניות/
וילצ'ינסקי נעה

60-701-01
סכמה תרפיה/
רפאלי אשכול
-------------------60-891-01
טראומה והתמודדות/
תובל-משיח רבקה
60-844-01
מיחסי אובייקט
לאינטרוסובייקטיביות
בעז שלגי
בחירה שנה א
מספר מקומות מוגבל

מגמה קלינית-ילד שנה ב' תשפ"א
שעות
08:0010:00

ראשון
סמסטר
א'
60-771
אתחקה
למגמות
הקליניות
 )01פרנץ-
קדרי מיכל

סמסטר
א'

סמסטר
ב'
ו

שני
סמסטר
ב'
60-738-01
עבודה טיפולית עם
הורים/
אורליאן אסתר

שלישי
סמסטר
א'

סמסטר
ב'

רביעי
סמסטר
סמסטר
ב'
א'
60-698-01
60-698-01
פרקטיקום בשדה
פרקטיקום בשדה
למגמה
למגמה
קלינית-ילד
קלינית-ילד

10:0012:00

60-775-01
אבחון אינטגרטיבי/
סנדרוב דינה

60-775-01
אבחון אינטגרטיבי/
סנדרוב דינה

60-698-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-ילד

60-698-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-ילד

12:0014:00

60-865
פרקטיקום טיפול בילד
 )01גב טלי
 )02אדניה מירב

60-865
פרקטיקום טיפול בילד
 )01גב טלי
 )02אדניה מירב

60-698-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-ילד

60-698-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-ילד

14:0016:00

60-865
פרקטיקום טיפול בילד
 )01גב טלי
 )02אדניה מירב

60-865
פרקטיקום טיפול בילד
 )01גב טלי
 )02אדניה מירב

60-698-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-ילד

60-698-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-ילד

16:0018:00

זמן להדרכות שנה ב'

זמן להדרכות שנה ב'

18:0020:00

ייתכנו שינויים בתכנית

חמישי
סמסטר
א'

60- 067-01
מודלים רב-רמתיים ,וניתוח
נתונים דיאדיים/
אציל-סלונים דנה
-------------------60-068 -01
יועץ סטטיסטי/
קיויתי יוגב
60-885-01
תיאוריות ושיטות טיפול
בשיקום פסיכיאטרי/
חסון אילנית
-------------------60- 066-01
שימוש בתוכנת /R
קיויתי יוגב
60-054-01
קשב :התפתחות ופתולוגיה/
גבע רוני
---------------------60-042-01
טיפול זוגי ממוקד רגש/
תובל-משיח רבקה
60-985-01
פסיכופרמקולוגיה/
שוב-עמי איתי

סמסטר
ב'

60-818-01
טיפול משפחתי מערכתי/
אציל סלונים דנה

60-767-01
תקינות ופתולוגיה מינקות
לילדות /דכס שמרית
בחירה שנה א
מספר מקומות מוגבל

60-701-01
סכמה תרפיה/
רפאלי אשכול
-------------------60-891-01
טראומה והתמודדות)/
תובל-משיח רבקה
60-838-01
מבט קליני על גיל
ההתבגרות/
גביעון ירי

מגמה קלינית-שיקומית שנה ב' תשפ"א
שעות
08:0010:00

ראשון
סמסטר
א'
60-771
אתחקה
למגמות
הקליניות
 )01פרנץ-
קדרי מיכל

שני
סמסטר
ב'

סמסטר
א'
60-699-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

סמסטר
ב'
60-699-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

שלישי
סמסטר
סמסטר
ב'
א'
60-699-01
60-699-01
פרקטיקום
פרקטיקום
בשדה
בשדה
למגמה
למגמה
קלינית-שיקומית קלינית-שיקומית

רביעי
סמסטר
א'

חמישי
סמסטר
ב'

10:0012:00

60-699-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-699-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-699-01
פרקטיקום
בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-699-01
פרקטיקום
בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-901פרקטיקום קליני-
שיקומי/
 )01הלינגר גלי
 )02זילברג תמר

60-901פרקטיקום קליני-
שיקומי/
 )01הלינגר גלי
 )02זילברג תמר

12:0014:00

60-699-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-699-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-699-01
פרקטיקום
בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-699-01
פרקטיקום
בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-901פרקטיקום קליני-
שיקומי/
 )01הלינגר גלי
 )02זילברג תמר

60-901פרקטיקום קליני-
שיקומי/
 )01הלינגר גלי
 )02זילברג תמר

14:0016:00

60-699-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-699-01
פרקטיקום בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-699-01
פרקטיקום
בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

60-699-01
פרקטיקום
בשדה
למגמה
קלינית-שיקומית

14:00-18:00
60-883-01
אבחון נוירופסיכולוגי –
חלק א' /וקיל אלי

15:00-17:00
60-883-01
אבחון
נוירופסיכולוגי –
חלק ב'/
תמר זילברג

16:0018:00

זמן להדרכות שנה ב'

זמן להדרכות
שנה ב'

14:00-18:00
60-883-01
אבחון נוירופסיכולוגי –
חלק א' /וקיל אלי

15:00-17:00
60-883-01
אבחון
נוירופסיכולוגי –
חלק ב'/
תמר זילברג

18:0020:00

ייתכנו שינויים בתכנית

סמסטר
א'

60- 067-01
מודלים רב-רמתיים,
וניתוח נתונים דיאדיים/
אציל-סלונים דנה
-------------------60-068 -01
יועץ סטטיסטי/
קיויתי יוגב
60-885-01
תיאוריות ושיטות טיפול
בשיקום פסיכיאטרי/
חסון אילנית
-------------------60- 066-01
שימוש בתוכנת /R
קיויתי יוגב
60-054-01
קשב :התפתחות
ופתולוגיה /גבע רוני
---------------------60-042-01
טיפול זוגי ממוקד רגש/
תובל-משיח רבקה
60-768-01
פסיכותרפיה ילדים/
גביעון ירי
-----------------------60-985-01
פסיכופרמקולוגיה/
שוב-עמי איתי

סמסטר
ב'

60-069 -01
טכניקות סטטיסטיות
מתקדמות/
בן-ארצי אלישבע

60-886-01
השלכות של נכות פיזית
ומחלות כרוניות/
וילצ'ינסקי נעה

60-701-01
סכמה תרפיה/
רפאלי אשכול
--------------------60-891-01
טראומה והתמודדות/
תובל-משיח רבקה
60-838-01
מבט קליני על גיל
ההתבגרות/
גביעון ירי

מגמה פסיכולוגיה קוגניציה ,רגש ומוח שנה א' תשפ”א
שעות
08:00-10:00

ראשון
ס'
א'

שני
ס'
ב'

סמסטר
א'
60-748-01
פרקטיקום חוץ/
לינקובסקי עומר

שלישי
סמסטר
ב'

סמסטר
א'

סמסטר
ב'

60-748-01
פרקטיקום חוץ/
לינקובסקי עומר

60-078-01
אתיקה/
ט.נ

10:00-12:00

12:00-14:00

60-780-01
סמינר מגמה קר"ם/
גורדון אילנית
נוכחות חובה – ללא ניקוד
60-965-01
פרקטיקום מחקרי א'/
ולר אהרון

60-780-01
סמינר מגמה קר"ם/
גורדון אילנית
נוכחות חובה – ללא ניקוד
60-830-01
סמינריון שפה ומוח
(סמינר) /לבידור מיכל

16:00-18:0

60-770-01
תפיסת זמן ומספרים/
לבידור מיכל

60-705-01
פסיכולוגיה של הערכים
(סמינר) /דיזנדרוק גיל
60-720-01
הילד כפסיכולוג/
דיזנדרוק גיל

14:00-16:00

18:00-20:00

60-949-01
פרופרקטיקום/
ללא מרצה מסוים

ייתכנו שינויים בתכנית

60-949-01
פרופרקטיקום/
ללא מרצה מסוים

רביעי
סמסטר
סמסטר
ב'
א'

חמישי
סמסטר
א'

סמסטר
ב'

60-085-10
מעבדה/
ללא מרצה מסוים

60-085-10
מעבדה/
ללא מרצה מסוים

60-805-01
סטטיסטיקה למ"א –
הרצאה/
בן ארצי אלישבע
60-919-01
קוגניציה חברתית
(פרקטיקום)/
גולדשטיין אבי
60-957-01
פרקטיקום מחקרי ב'/
ולר אהרון

60-069-01
טכניקות סטטיסטיות
מתקדמות/
בן-ארצי אלישבע
60-919-01
קוגניציה חברתית
(פרקטיקום)/
גולדשטיין אבי
60-843-01
יסודות הדימות המוחי/
גולדשטיין אבי

60-038 -01
רגש וקוגניציה
(פרקטיקום)/
ענקי דוד

60-038 -01
רגש וקוגניציה
(פרקטיקום)/
ענקי דוד

מגמה פסיכולוגיה קוגניציה ,רגש ומוח שנה ב' תשפ”א
שעות

ראשון
ס'
ס'
ב'
א'

שני
סמסטר
א'

שלישי
סמסטר
ב'

סמסטר
א'

סמסטר
ב'

08:00-10:00

רביעי
סמסטר
סמסטר
ב'
א'

חמישי
סמסטר
א'

סמסטר
ב'

60-078-01
אתיקה/
ט.נ
60-067-01
מודלים רב-רמתיים,
וניתוח נתונים דיאדיים/
אציל-סלונים דנה

10:00-12:00

12:00-14:00

60-780-01
סמינר מגמה קר"ם/
גורדון אילנית
נוכחות חובה – ללא ניקוד

14:00-16:00

60-770-01
תפיסת זמן ומספרים/
לבידור מיכל

16:00-18:0

18:00-20:00

ייתכנו שינויים בתכנית

60-780-01
סמינר מגמה קר"ם/
גורדון אילנית
נוכחות חובה – ללא ניקוד
60-830-01
סמינריון שפה ומוח (סמינר)/
לבידור מיכל
60-705-01
פסיכולוגיה של הערכים
(סמינר) /דיזנדרוק גיל
60-720-01
הילד כפסיכולוג/
דיזנדרוק גיל

60-068-01
יועץ סטטיסטי/
קיויתי יוגב
60-919-01
קוגניציה חברתית
(פרקטיקום)/
גולדשטיין אבי

60-038 -01
רגש וקוגניציה
(פרקטיקום)/
ענקי דוד

60-069-01
טכניקות סטטיסטיות
מתקדמות/
בן-ארצי אלישבע

60-919-01
קוגניציה חברתית
(פרקטיקום)/
גולדשטיין אבי
60-843-01
יסודות הדימות המוחי/
גולדשטיין אבי

60-038 -01
רגש וקוגניציה
(פרקטיקום)/
ענקי דוד

