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למתקבלים ללימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה לשנת הלימודים תש"פ
הנידון :איסוף קופונים
במחלקה לפסיכולוגיה נערכים מדי שנה מחקרים רבים בנושאים שונים .לפני שתתבקש/י לתכנן ולבצע מחקרים בעצמך ,מן
הראוי להיכנס לאווירת המחקר ,ולהכיר סוגים שונים של מחקרים.
אחת המסורות הוותיקות במחלקה היא שסטודנטים בשנה א' משמשים נבדקים במחקרים שנערכים ע"י סטודנטים משנים
מתקדמות יותר .מלבד היכרות עם נושאי המחקר הפסיכולוגי ,מסורת זו נועדה גם להבטיח כי לך יהיו נבדקים למחקר כאשר
תגיע/י לשנים המתקדמות יותר.
יש לציין שחובת איסוף הקופונים הינה חובה אקדמית ולא חובה מנהלית ,לכן כל סטודנט חייב להשתתף בניסויים בעצמו ,ולא
יכול לשלוח אדם אחר להשתתף במקומו.
ניסוי בו הנך משתתף/ת ,ואשר אורכו עד חצי שעה ,מזכה אותך ב"קופון" .ניסוי קצר יותר (עד רבע שעה) ,מזכה אותך ב"חצי
קופון" .קבלת הקופונים נעשית במערכת ממוחשבת על ידי החוקר ומתבצעת לאחר תום הניסוי.
בתחילת השנה ,תיעשה הדרכה מסודרת לגבי המערכת הממוחשבת וייפתח עבור כל סטודנט חשבון מסודר לשם רישום
לניסויים ואיסוף הקופונים.
כמה קופונים יש לאסוף?
סטודנטים הלומדים פסיכולוגיה במסלול הדו ראשי ובמסלול המורחב  -יאספו  28קופונים.
סטודנטים הנמצאים בארץ פחות מ –  3שנים – יאספו  12קופונים.
סטודנטים שאינם ילידי הארץ אך נמצאים בארץ בין  3ל 7 -שנים – יאספו  18קופונים .מעל  7שנים בארץ –  28קופונים.
סטודנטים שממלאים קופונים בחוג קרימינולוגיה וחייבים ב –  28קופונים ,יקבלו פטור משני קופונים (כלומר ימלאו .)26
סטודנטים במסלול הדו ראשי מובנה פסיכולוגיה ומדעי המוח חייבים  10קופונים ממדעי המוח ו 18-מפסיכולוגיה – סה"כ 28
קופונים.
את הקופונים יש לאסוף עד לשבוע הראשון של חודש יוני (לפני סיום סמסטר ב').
איסוף מכסת הקופונים מהווה תנאי לקבלת ציון בקורס "מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית"
(מי שאינו לומד קורס מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית בתש"פ (בגלל פטור) חייב לאסוף את הקופונים ולעדכן את האחראי על
הקופונים החתום מטה ,כתנאי למעבר ללימודי שנה ב')
כיצד צוברים קופונים?
הנסיינים מפרסמים במהלך השנה הזמנות לניסויים ,על גבי לוח מודעות המיועד לכך במערכת הממוחשבת .דרך מודעות אלה
ניתן להירשם לניסוי .בסמסטר א' יש בד"כ פחות מודעות ולקראת סוף השנה יש עלייה בהיקף הניסויים הנערכים .עם זאת ,לא
מומלץ לדחות את משימת איסוף הקופונים לסוף השנה ,מחשש שלא תספיקו לאסוף את המכסה הדרושה.
זכרו שמבחינה אתית זכותכם להפסיק באמצע ניסוי  /לסרב להשתתף בניסוי וכדו' .במקרה של הפסקת ניסוי ,עדיין תקבלו את
הקופון ,אך יהיה עליכם להישאר במעבדה עד תום הזמן הדרוש לאותו ניסוי.
בסוף הניסוי בד"כ תוכלו לקבל הסבר קצר מן הנסיין בנוגע למהות הניסוי ,להרחבת ידיעותיכם.
שימו לב ,היעדרות מניסוי ללא התראה מוקדמת של  24שעות כפי שנדרש בנהלים תלווה בקנס בהתאם למספר הנקודות שהיו
אמורות להינתן באותה הרצה אליה לא הגעתם .המשמעות היא שאם לדוגמא סטודנט צבר עד כה  5נקודות ניסוי ,נרשם
להרצה על סך  2נקודות ניסוי ונעדר ממנה ללא התראה מוקדמת של  24שעות ,סטודנט זה ייקנס ב 2-נקודות כך שמאזנו
בעקבות ההיעדרות הלא מוצדקת יהיה  3נקודות.
במקרה הצורך תוכלו לפנות אליי בנושא הקופונים והניסויים באמצעות כתובת המייל . BIU.coupons@gmail.com-
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