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א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
 .1הכרות עם התחוםSocial and Affective Neuroscience :
 .2פיתוח יכולת קריאה ביקורתית של מאמרים מהספרות המחקרית בתחום.
 .3פיתוח יכולת הכתיבה של הצעת מחקר לבדיקת שאלת מחקר העולה מהספרות
האמפירית העדכנית.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
מבנה הקורס 5 :מפגשים קבוצתיים בהם מוצג התחום ונסקרים נושאי מחקר שונים במסגרת
התחום .לקראת מפגשים אלו נקרא פרקי סקירה מתוך  5הספרים שברשימה הבבליוגרפית
למטה וננסה לייצר שאלות מחקר לסקירות המשך.
הפגישה הבאה תוקדש לסבב רעיונות הסקירה .בהמשך הסמסטר פגישות אישיות כאשר
באחת מהן יוגשו ראשי פרקים של הסמינר .בסיום הקורס יתקיימו  3-2פגישות בהן יוצגו
העבודות )גם אם עדיין לא הושלמה הכתיבה( בפני כל הכתה ,כ 15-דקות לפרוייקט.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
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)עיקרי הסקירה(

: חובות הקורס.ג
:דרישות קדם
. במסגרת התואר הראשון, וסמינר עיוני,"מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית" או קורס מקביל
: מטלות/  דרישות/ חובות
 מצופה מהסטודנטים,הנוכחות בקורס היא חובה וכיון שרק חלק מהשעורים הם פרונטליים
. לשעורים האחרונים בהם מוצגות העבודות, כמובן, כולל,להגיע לכולם
 חובה לכתוב עבודה סמינריונית הכוללת סקירת ספרות המובילה להצעת מחקר,בנוסף
ולהציג את עיקרי העבודה לפני הכיתה באחד מהשיעורים האחרונים בסמסטר
.
מרכיבי הציון הסופי
.נוכחות והגשת העבודה לפני הכיתה-10% . העבודה הכתובה90% – ציון מספרי
(רשות/ )חובה: ביבליוגרפיה.ד
:( וספרי עזר נוספיםtextbooks) ספרי הלימוד
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