
  

  
 

   ישראל | 5290002רמת גן, מיקוד  | אילן- אוניברסיטת בר

 Bar-Ilan University  | Ramat-Gan,  |  5290002  Israel

 

  
  שנה"ל תשפ"א תואר ראשון –מידע בסיסי ליום הפתוח 

  
 בתואר הראשון: מסלולים 3במחלקה לפסיכולוגיה קיימים 

  מורחב מסלול  - 
  מסלול דו חוגי מובנה - 
  מסלול דו חוגי לא מובנה - 

  
  
  .)נ"ז בפסיכולוגיה 92לצבור  יש ( :מורחבמסלול 

  הומעל 680מצטיינים בעלי פסיכומטרי המסלול מיועד לתלמידים  
  

  .נ"ז בפסיכולוגיה) 54(צריך לצבור במסלול זה  :מובנה עם המחלקות הבאות ראשי- מסלול דו
  אנתרופולוגיה - סוציולוגיה

  ייעוץ חינוכי
  חינוך מיוחד

  ( מדעי החיים) ביולוגיה
  כלכלה

  מדעי המוח
  

  .נ"ז בפסיכולוגיה) 58(צריך לצבור  :לא מובנהראשי - מסלול דו
  באוניברסיטה אבל צריך לקחת בחשבון שיתכנו התנגשויות בין הקורסים.ג לצרף למסלול זה כל חוניתן 

  שלושת המסלולים מקנים אפשרות להגשת מועמדות לתואר שני ואין העדפה ביניהם.
  
  

  תנאי הקבלה למחלקה לפסיכולוגיה 
יכנס הבגרות. על מנת לבדוק את סיכויי הקבלה למחלקה, צריך להשקלול הציונים של הפסיכומטרי + ממוצע 

  74- מקום. הציון המשוקלל צריך להיות לא נמוך מבאתר בר אילן להערכת סיכויי קבלה ומקבלים תשובה ב
  הגיש בקשה חריגה לקבלה.יכול ל 73- אבל לא נמוך מ 74- מי שהציון המשוקלל שלו נמוך מ

  
  ! לדו ראשי בלבדה ללא פסיכומטרי ! רק לתשפ"א קיים ערוץ קבל: חשוב

  ! 680 - מ או עם ציון הנמוך מטריול המורחב ללא פסיכולא ניתן להתקבל למסל
  
  

  ומעלה 85יח' בציון  5ומעלה ומתמטיקה  90יח' בציון  5אנגלית נדרש :  קבלה ללא פסיכומטרי
מתקבלים ללימודי תואר ראשון במחלקה לפסיכולוגיה על סמך המרת ציון הבגרות  – בעלי תואר מחוג אחר

, וציון הפסיכומטרי בהתאם לדרישות המחלקה. הם ומעלה) 90ן הוא שלהם בציון התואר (בתנאי שהציו
  לומדים רק בחוג לפסיכולוגיה, לא נדרש חוג נוסף.

  
ללמוד בבר אילן, צריך לעמוד בתנאי הקבלה כמו מי שהתחיל ללמוד פסיכולוגיה במוסד אחר, ומבקש לעבור 

בתנאי  , הקודם  במדור סטטוסבמוסד שלמד  ים כולם. לאחר מכן יש להגיש בקשות לקבלת פטורים מהקורס
  . 80- שהציון בקורס הוא לא נמוך מ
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  מכינה קדם אקדמית: 
  

בפסיכולוגיה, יכולים להתקבל באחד בוגרי המכינה הייעודית במדעי החברה והרוח המבקשים להתקבל לתואר 
  משני הערוצים הבאים:

ת המכינה בלבד ( המהווה תחליף לתעודת  עמידה בסכם המבוקש עם שקלול של ציון הפסיכומטרי וממוצע תעוד
 בגרות). 
 בתנאי עמידה בקריטריונים הבאים ( דו ראשי בלבד):  - נקודות 50ס של ומתן בונ

 ומעלה בפסיכומטרי 600ציון 
  בשלושת המקצועות הבאים הנלמדים במכינה: עמידה 

  
 יח"ל 5ומעלה בקורס אנגלית  90ציון 
  ומעלה בקורס " מבוא לפסיכולוגיה" 85ציון 
  בקורס " מבוא לסטטיסטיקה" ומעלה  85ציון 

 
   -תלמידי חו"ל

  03-7384247יש לפנות לסולנז' פרידנברג מהמשרד הבינלאומי לתלמידי חו"ל 
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  אילן?- בבר למה ללמוד פסיכולוגיה

  
רית בלתי של מצוינות מקצועית ומחקכי המחלקה שלנו ללימודי פסיכולוגיה ידועה כמקום : המחלקה זכותב

  בקבוצות קטנות כניות לימודים מרתקות ועדכניות. לימודי הפסיכולוגיה מתקיימים מתפשרת, ומציעה מגוון ת
  ההוראה ולהבנת החומר הנלמד.לסטודנט, באופן שתורם לאיכות  ומתאפיינים ביחס אישי

  
ורה הראשונה, ביניהם גם מטפלים ברמה כולל מרצים וחוקרים מהשש  סגל המחלקה לפסיכולוגיהבזכות 

הגבוהה ביותר. רבים מהם הגיעו אלינו מאוניברסיטאות מובילות בעולם ופרסמו מחקרים ומאמרים מוערכים 
מקצועיים וימי עיון המעוררים עניין רב, שבהם הסטודנטים ביותר. סגל המחלקה עורך מספר רב של כנסים 

  מוזמנים לקחת חלק.
    
מטפל" ומציעה התנסות - ההדרכה במחלקה מבוססת על מודל של "חוקר : מעשיתההתנסות ה זכותב

שמפעילה המחלקה לטובת הקהילה. כך זוכים הסטודנטים הלומדים לתואר   הטיפוליות בקליניקות  מעשית
תוך עבודה משותפת והנחייה צמודה של מיטב החוקרים בפסיכולוגיה להכשרה מקצועית ברמה גבוהה 

  והמטפלים בארץ.
  
אילן משתתפים במחקרים של חברי הסגל כבר - הסטודנטים ללימודי פסיכולוגיה בבר המחקרהדגש על  זכותב

לחקר  תחומי- במרכז הרב  מהתואר הראשון, ונהנים מגישה לטכנולוגיות המחקר המתקדמות בעולם, המיושמות
  המרכז מבצע מחקרים פורצי דרך של החוקרים המובילים בארץ ובעולם. .וחהמ

    
 : התארים המתקדמים זכותב

 : תואר שני
  קלינית

  ארגונית- חברתית
 קוגניציה, רגש ומוחפסיכולוגיה 

  
ובמספר הגדול של  ,ללימודי תואר שלישי בפסיכולוגיה  הממשיכים אנו גאים במספר הגבוה של הסטודנטים 

  מלגות הצטיינות לתואר זה.
    
ר הלימודים במסגרת יתרון משמעותי וייחודי הוא האפשרות להתמחות לאח :אפשרויות ההתמחות  זכותב

  ו.הקליניקות שלנ
 
  


