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שם המרצה :פרופ' גולן עופר
שם הקורס :מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה קוגניטיבית
קוד קורס60-083-01 :
סוג הקורס :הרצאה
שנת לימודים :תשע"ט סמסטר :ב' היקף שעות 2 :ש"ס
א .מטרות הקורס:
לאחר שנלמדו אבני היסוד של טיפול קוגניטיבי התנהגותי בסמסטר א' ,בסמסטר הנוכחי תיבחן תפישה
אינטגרטיבית חוצת אבחנות של CBT,בשילוב עקרונות mindfulness,המאפיינים את הגל השלישי ב CBT.
לצורך כך נלמד ונתרגל את הפרוטקול המאוחד ("Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of
Emotional Disorders", (2011) .של דיוויד בארלו.
פרוטוקול זה הינו מבוסס-ראיות ,ונמצא יעיל בטיפול בהפרעות חרדה ומצב רוח שונות .
ב .תיאור הקורס:
ג.

דרישות קדם :מבוא ויסודות לפסיכותרפיה קוגניטיבית .הקורס פתוח לתלמידי התואר השני והשלישי
במגמות הטיפוליות בלבד.

ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
קריאת חומרי הקורס משיעור לשיעור וביצוע תרגולים בבית .נוכחות והשתתפות בשיעורים .היעדרות של יותר
משני שיעורים במהלך הסמסטר תגרור הפחתה בציון.
ה .מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:
 70%ציון עבודה מסכמת 30% ,נוכחות והשתתפות
ו .רשימת קריאה:

ספר הקורס:
Barlow, D. H. (2011). Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional
.disorders: therapist guide. Oxford: Oxford University Press
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