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היקף שעות:
ד"ר ירי גביעון
שם המרצה:
תאריך עדכון אחרון09/07/2014 :
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מטרתו של הקורס היא להעמיק את האינטגרציה בין הידע הפמנולוגי
והדינאמי לקבלת ידע רחב אודות האטיולוגיה והטיפול בפסיכופתולוגיות
השונות.
ב .תוכן הקורס:
במסגרת זו יידון מיקומן של הפסיכופתולוגיות השונות מתוך העמדה
התיאורית הפסיכיאטרית )
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חובות  /דרישות  /מטלות**:
ג .חובות:
א.נוכחות חובה בשיעורים .היעדרות עד  3פעמים בתאום עם המרצה.מעבר

ל 3היעדרויות
לא יינתן ציון בקורס זה.
ב.קריאת החומר הביבליוגראפי עליו נדון בשיעור .הצגה בכיתה של החומר
לקריאה
ג .עבודה מסכמת

מרכיבי הציון הסופי:
נוכחות והשתתפות בכיתה  30% ,10%הכנת רפרט ,עבודה מסכמת
.60%
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שם הקורס באנגלית:
Psychopathology
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות במפורש
מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה
מוגדרים במונחים של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס.
לפרטים נוספים לחץ כאן .
** המדריך :איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות .לקריאה לחץ כאן
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