
 

 
 

 2018ספטמבר 

 
 קורסים מלווים לכתיבת עבודה סמינריונית

 טשנת הלימודים תשע"

 

 במהלך לימודיו )מומלץ בשנה ג'(.  בלבד כל תלמיד בחוג לפסיכולוגיה חייב בהגשת עבודה סמינריונית אחת

  האוניברסיטה, לא ניתן לחזור על קורס זה ולכתוב עבודה סמינריונית חדשה על מנת לתקן את הציון.פי נהלי -על

אנא קראו את המסמך עד סופו כדי להבין את התהליך במלואו. בכל שאלה ניתן לפנות לד"ר ליאת נצר, יועצת העבודות 

 liat.netzer@mail.huji.ac.ilהסמינריוניות בדוא"ל 

 : )תהליך השיבוץ מפורט בהמשך( תלמיד מחויב בכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת אחת מהאפשרויות הבאות 

( אשר יחד 51544נ"ז נוספים, קורס  4נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ) 4השתתפות בעבודה מעשית מחקרית ) .1

 נ"ז בסך הכל.  8יקנו 

( 51544נ"ז נוספים, קורס  4נ"ז( שילווה את תהליך כתיבת עבודה סמינריונית ) 2השתתפות בקורס בחירה ) .2

 נ"ז בסך הכל. 6ואשר יחד יקנו 

תלמידים במסגרת פגישות אישיות וללא קורס מלווה )במקרים אלו, התלמיד יירשם לקורס  מנחים ספורים ינחו .3

 נ"ז בגין כתיבת עבודה סמינריונית בלבד. 4-(. מסלול זה יזכה ב51962

הערה: תלמיד העובד כעוזר מחקר במחלקה תאושר לו כתיבת העבודה הסמינריונית בתיאום עם המנחה והיועצת 

 לעבודות סמינריוניות.

 

, ולא ניתן בשנה שעברה התקיימהלהזכירך, ההרשמה לקורסי עבודה מעשית מחקרית לשנת הלימודים תשע"ט 

 להירשם לקורס זה כעת. לכן האפשרויות העומדות בפני מי שלא שובצו לקורס מעשית מחקרית בשנה שעברה הינן: 

 

 לסיכום:

 מספר נ"ז  הקורס המלווה
עבור הקורס 

 המלווה

 מספר נ"ז 
כתיבת העבודה עבור 

 (51544הסמינריונית )קורס 

סה"כ נ"ז 
 לאפשרות זו

 נ"ז 6 נ"ז 4 נ"ז 2 קורס בחירה -אפשרות ב' 
הנחייה ללא קורס  -אפשרות ג' 

  (51692מלווה )קורס 
 נ"ז 4 נ"ז 4 ללא נ"ז

 
אלא יש לפעול בהתאם לתהליך המפורט  בבקשה לקבלה ולהנחיה בכתיבת עבודה סמינריונית אין לפנות למרצים ישירות

  .להלן

 

 לעבודה סמינריונית  שיבוץתהליך המועדים ו

קורסי הבחירה שיכולים מידע מפורט לגבי המנחים ו  עם תחילת שנת הלימודים יחל הליך השיבוץ לעבודה הסמינריונית.

 .ךלהיחשב לקורס מלווה לכתיבת העבודה הסמינריונית מופיע בהמש

 

בשעה  18/10/18ה' ה עד ליום  בטופס מקוון חסויהקורסים המועדפים עליהם ידרגו את  הסטודנטיםבשלב ראשון, 

17.30.  

המופיעים בטופס )במידה וקיים קורס שאינכם  וכל המנחים ללא קורס הקורסים כלכל התלמידים נדרשים לדרג את 

יכולים להיות נוכחים בו באופן רציף, ניתן לדרגו באחד המקומות האחרונים(. דירוג הקורסים לא יובא לידיעת מורי 

 הקורס. 

מלווה. שימו לב, כי לא ניתן לבחור בין הנחיה במסגרת קורס בחירה והנחיה במסגרות פגישות אישיות ללא קורס  -הערה 

השיבוץ לשני מסלולי ההנחיה הללו מתקיים במסגרת אותו תהליך. במידה ואתם מעדיפים סוג אחד של הנחיה )עם/בלי 

 באפשרותם לסמן את כלל המנחים, אשר מנחים במסגרת זו, במקום גבוה יותר בהעדפותיכם.   ,קורס( על פני האחר
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 ניתן לקבוע פגישת התייעצות עם ליאת בזמנים הבאים:

 11:00-15:00בין השעות  15/10/18 - יום שני ה

 14:00-18:00בין השעות  17/10/18 -יום רביעי ה

 liat.netzer@mail.huji.ac.il –לקביעת פגישה אנא פנו במייל 

 

על ידי המערכת לקורס בחירה מלווה/מנחה  המערכת הממוחשבת תערוך את השיבוץ. סטודנטים ישובצו, השניבשלב 

  ללא קורס בהתאם להעדפותיהם ולפי מספר המקומות הפנויים.

 

. התלמידים יאשרו קבלתם לקורס באמצעות לפני סגירת מערכת הרישום תשלח בדוא"ל לסטודנטים הודעה על קבלה

בקורס, ולא יוכל להגיש את העבודה תלמיד שלא יירשם עד למועד זה יחשב כמי שוויתר על מקומו  .רישומם לקורס

 סמינריונית בשנת הלימודים הנוכחית.

 

אינה חלק מהקורסים ההרשמה ללכן גם ) השיבוץהודעה על קבלת  לאחר ניתן להירשם לקורסיהיה לתשומת ליבכם, 

בנוסף, הרשמה מוקדמת לקורס בחירה של מנחה, אינה מבטיחה קבלה אוטומטית להנחיה  .(כעת פתוחה ברישום נט

 בעבודה הסמינריונית על ידו/ה. השיבוץ לעבודה הסמינריונית יעשה באמצעות ההגרלה הממוחשבת בלבד.

 

  המוצעים קורסיםהפרטי 

 קורסי בחירה

מלמדים מרצי המחלקה לפסיכולוגיה. הקורסים הקורסים המלווים לעבודה סמינריונית הינם קורסי תוכן אותם 

משקפים את תחומי המחקר של אותם חוקרים. השתתפות בקורס תאפשר לסטודנטים היכרות והעמקה בנושאי המחקר 

 ,בהם עוסק המנחה שלהם, וכך תסייע להם בתהליך בחירת נושא ושאלת המחקר בעבודה הסמינריונית. בנוסף

 ר קרוב ורציף עם המנחה.      ההשתתפות בקורס תהווה בסיס לקש

הקורסים שיכולים להיחשב כקורס מלווה הינם הקורסים המופיעים ברשימה הבאה בלבד.  הרשמה מוקדמת לקורס לא 

 מהווה הבטחה לקבלת הקורס כקורס מלווה לעבודה סמינריונית.

נ"ז נוספים ובציון  4-מזכה ב( 51544)דרישות הקורס. העבודה הסמינריונית קבע על סמך נ"ז( י 2)הבחירה הציון בקורס 

נ"ז של עבודה  4-זוכו בנ"ז )יש לשים לב שמי שישובצו להנחיה ע"י מנחים שמעניקים פגישות אישיות י 6נפרד, סה"כ 

 (.51692, ראו בהמשך קורס סמינריונית בלבד

 

 :השיעור הקבועיםקורסי בחירה עם מועדי פרטי להלן 

 חדר שעה יום סמס' מורה שם הקורס מס'

 2520 16:00-14:30 ב' א' פרופ' ענבל ארנון פסיכולינגויסטיקה 51958

פסיכולוגיה ופוליטיקה בהקשרים חברתיים קהילתיים  51407
 עכשוויים

 1701 10:30-12:00 ג' א' ד"ר עמרם דולב

 2301 14:30-16:00 ג' א' פרופ' רן חסין מהלא מודע למודעות: פרספקטיבה על קוגניציה 51904

 3טבע  14:30-16:00 'א א' ד"ר יפתח יובל מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי 51965

51631 
 או

51883 

 תורשה וסביבה במוח החברתי
 או

 אלטרואיזם אנושי

ד"ר שלמה 
 ישראל

 א'
 
 ב'

 ב'
 
 ב'

14:30-16:00 
 

16:30-18:00 

2110 
 

5701 

  16:30-18:00 ג' ב' פרצובד"ר יהונתן  נושאים נבחרים בקוגניציה: דגש יישומי 6013

 2602 14:30-16:00 א' א' ד"ר טלי קליימן עקביות וחוסר עקביות בקוגניציה ומוטיבציה 51871

והתנהגותיים של הזדקנות  יםמאפיינים קוגניטיבי 51445
 המוח. 

 2206 14:30-16:00 'א ב' אור-ד"ר טל שני

mailto:liat.netzer@mail.huji.ac.il


 

 
 

 

  -  , פרופ' ענבל ארנוןפסיכולינגויסטיקה  51958

 .כאן לצפייה בסילבוס, לחץ

  2520, חדר  14:30-16:00', בשעה בא' , יום  הקורס יתקיים בסמסטר

 סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתה: עבודה ניסויית ועבודה עיונית.

 תחומי מחקרה:

 הבדלים בין ילדים ומבוגרים בלמידת שפה.. 1

 . עיבוד משפטים.2

 . רכישת שפה ראשונה.3

 אישיים בעיבוד שפה.-. הבדלים בין4

  . שימוש בשפות מלאכותיות בשביל לחקור מנגנוני למידה.5

 .עבודה ניסויית ועבודה עיונית :הסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 

 פסיכולוגיה ופוליטיקה בהקשרים חברתיים קהילתיים עכשוויים, ד"ר עמרם דולב  51407

 .כאןלצפייה בסילבוס, לחץ 

 1701 , חדר 10:30-12:00 , בשעה ג' , יום א' הקורס יתקיים בסמסטר

 .הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתו: עבודה איכותנית ועבודה עיוניתסוגי העבודה 

 תחומי מחקרו:

 . פסיכולוגיה ופוליטיקה  1

 . פסיכולוגיה קהילתית: אוכלוסיות בסיכון, מצבי משבר ולחץ, התערבות קהילתית, תהליכי העצמה, מערכות תמיכה 2

 . אספקטים סוציותרבותיים של מחלות נפש ופסיכיאטריה.3

 איכותניתועבודה  עיוניתעבודה  סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתו:

 

 מהלא נודע למודעות: פרספקטיבה על קוגניציה, פרופ' רן חסין 51904

 כאן. לצפייה בסילבוס, לחץ

 2301 , חדר 14:30-16:00 , בשעה ג' , יום א' הקורס יתקיים בסמסטר

 סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתו: עבודה ניסויית 

 תחומי מחקרו:
למה אנחנו רואים מה שאנחנו רואים, מרגישים את מה שאנחנו מרגישים,  --כיצד נקבעים תכני התודעה שלנו? . 1

 וחושבים את מה שאנחנו חושבים

 ושליטה בתהליכים קוגניטיביים גבוהים כאימוץ מטרות, ציות לנורמות וחשיבה סיבתית.אוטומטיות . 2

 מודע והתודעה.-חקר אקספרימנטלי של הלא. 3

 זיכרון עבודה.. 4

 (.social neuroscienceנוירוסיינס חברתי ). 5

 : עבודה ניסוייתוסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 

 , ד"ר יפתח יובלקוגניטיבי התנהגותימבוא לטיפול  51965

 כאן.לצפייה בסילבוס, לחץ 

 .3, בטבע 14:30-16:00' , בשעה אהקורס יתקיים בסמסטר א', יום 

 עיונית עבודה ניסויית ועבודה סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתו:

 :תחומי מחקרו

 . טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים1

 . פסיכופתולוגיה2

http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/51958/1/2019/
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http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/51965/1/2019/


 

 
 

 .  אישיות3

  (implicit) חבויה מדידת אישיות. 4

 .עבודה ניסויית ועבודה עיונית :וסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 

 , ד"ר שלמה ישראלתורשה וסביבה במוח החברתי 51631

 .כאןלצפייה בסילבוס לחץ 

 2110, חדר  14:30-16:00' , יום ב' , בשעה אהקורס יתקיים בסמסטר 

 או

 אלטרואיזם אנושי, ד"ר שלמה ישראל 51883

 כאן.לצפייה בסילבוס לחץ 

 5701 , חדר 16:30-18:00 , בשעה ב' , יום ב' הקורס יתקיים בסמסטר

 עבודה ניסויית ועבודה עיונית סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתו:

 :תחומי מחקרו

 בהתנהגות חברתית  (vasopressin)ווזופרסין  (oxytocin). התפקיד של ההורמונים אוקסיטוצין  1

 . התפקיד של טסטוסטרון בהתנהגות תחרותית2

 . הגנטיקה המולקולרית של התנהגות חברתית3

 חברתית-. הקשר בין רגישות ללחץ חברתי והתנהגות פרו4

 .עבודה ניסויית ועבודה עיונית :ובהנחיתסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב 

 

 נושאים נבחרים בקוגניציה: דגש יישומי, ד"ר יהונתן פרצוב 6013

 כאן.לצפייה בסילבוס, לחץ 

 .יימסר בהמשך חדר,  16:30-18:00 , בשעה ג' , יום ב' הקורס יתקיים בסמסטר

 עבודה ניסויית  סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתו:

 תחומי מחקרו:

 . זיכרון עבודה חזותי באנשים בריאים ואבנורמלים1

 . תהליכים מוחיים של תפיסה ויזכרון עבודה חזותי2

 .. תנועות עיניים ככלי דיאגנוסטי בעולם הנוירולוגי והפסיכולוגי3

 עבודה ניסויית :והסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתסוגי העבודה 

 

  עקביות וחוסר עקביות בקוגניציה ומוטיבציה, ד"ר טלי קליימן 51871

 .כאןלצפייה בסילבוס, לחץ 

 2602 , חדר 14:30-16:00 , בשעה א' , יום א' הקורס יתקיים בסמסטר

 עבודה ניסויית ועבודה עיונית :הסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 תחומי מחקרה:

 .השפעה של תהליכי ויסות עצמי ושליטה עצמית על תהליכים קוגניטיביים וחברתיים בסיסיים

 עבודה ניסויית :הסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 

 אור-ד"ר טל שניוהתנהגותיים של הזדקנות המוח,  יםמאפיינים קוגניטיבי 51445

 כאן.לצפייה בסילבוס, לחץ  

 2206 , חדר14:30-16:00 , בשעהא' , יום ב' הקורס יתקיים בסמסטר

 עבודה ניסויית  :הלכתוב בהנחיתסוגי העבודה הסמינריונית שניתן 

 :התחומי מחקר

http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/51631/1/2019/
http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/51883/1/2019/
http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/06013/1/2019/
http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/51871/1/2019/
http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/51445/1/2019/


 

 
 

 .נוירופסיכולוגיה של הזדקנות ומחלות נוון מוחי, נוירופסיכולוגיה, קוגניציה חברתית, פסיכולוגיה שיקומית

 .עבודה ניסויית ועבודה עיונית :הסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 

 מלווה מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס    51692

קורס זה כולל מורים המנחים לעבודה סמינריונית ללא קורס מלווה. התלמידים יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית בהנחיית 

הסטודנטים ידרשו להגיע לפגישות עבודה אשר יתואמו . )רשימת המורים משתנה משנה לשנה( המורים המפורטים להלן

 פגישה לפגישה.עם המנחה ולהתקדם בעבודתם באופן עצמאי בין 

( 51544) עבודה סמינריוניתוכן לקורס שאינו מקנה נקודות זכות  51692הרישום להנחייתם נעשה באמצעות רישום לקורס 

 נ"ז. 4-בשבגינו יזוכה התלמיד 

 

 (:51692 –להלן רשימת מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה )במסגרת קורס כללי 
 

 המפגשיםמועדי  מורה שם הקורס מס'

 בתיאום עם המורה פרופ' מרב אחשיר מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 בתיאום עם המורה ד"ר ערן אלדר מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 בתיאום עם המורה פרופ' איתן בכר מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 בתיאום עם המורה ליאון דעואלפרופ'  סמינריונית ללא קורס מלווהמנחי עבודה  51692

 בתיאום עם המורה פרופ' יונתן הפרט מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 בתיאום עם המורה פרופ' יורם יובל מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 בתיאום עם המורה פרופ' נורית ירמיה מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 בתיאום עם המורה פרופ' רז ירמיה מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 בתיאום עם המורה פילובסקי-ד"ר תמי פלג מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 עם המורה בתיאום פרופ' רם פרוסט מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 בתיאום עם המורה ד"ר לאורה קנטי מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

 בתיאום עם המורה פרופ' אוריה תשבי מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה 51692

  

 פסיכולוגיה קוגניטיבית – פרופ' מרב אחישרמנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה,  51692

 :המחקרתחומי 

 . השפעות גבוהות על תפיסה ולמידה תפיסתית1

 . התאוריה של למידת מיומנויות והשלכותיה המעשיות בהקשר של ליקויי למידה.2

 . דיסלקסיה וליקויי למידה.3

  יתיסויעבודה נ :הסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 

 קוגניציה חישובית –ערן אלדר מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, ד"ר  51692

 מחקרו: מיתחו

 קוגניציה חישובית. 1

 למידה וקבלת החלטות. 2

 שינויי מצב רוח. 3

 הבדלים בין אישיים. 4



 

 
 

 עבודה ניסויית ועבודה עיוניתסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתו: 

 

 פסיכולוגיה קלינית - מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, פרופ' איתן בכר 51692

 מחקרו: מיתחו

 פוסט טראומה. . 1

 הפרעות אכילה. . 2

 מחקר בפסיכותרפיה )יעילות וגורמים(.. 3

 עבודה ניסויית ועבודה עיונית סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתו:

 

 פסיכולוגיה-נוירו – ליאון דעואלמנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, פרופ'  51692

 : ותחומי מחקר

 .Unilateral (Neglectהרקע הקוגניטיבי והאנטומי של תסמונת הזנחת צד ). 1

 הבסיס העצבי של קשב ושל מודעות.. 2

 עיבוד זמן ומרחב במערכת הראיה והשמיעה ויחסי הגומלין ביניהם.. 3

 תהליכי החלמה מפגיעות מוחיות. 4

 שיטות לדימות מוחי.. 5

 תנועות עיניים כמדד לתהליכי תפיסה, קשב ומודעות.. 6

 עבודה ניסויית, עבודה עיונית. :וסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 

 פסיכולוגיה קלינית –מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, פרופ' יונתן הפרט  51692

 מחקרו: מיתחו

ופסיכופתולוגיה: תהליכים קוגניטיביים )פרשנות וקשב(, תהליכים רגשיים   חרדה והפרעת טורדנית כפיתית. 1

 .אישיים-ותהליכים בין

 .( תהליכים ספציפיים ותהליכים משותפים Cognitive Behavioral Therapy- CBT) התנהגותי-טיפול קוגניטיבי. 2

 אפקט פלציבו. 3

 טיפול אינטרנטי. 4

 ניסוייתעבודה  בהנחיתו:סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב 

 

 פסיכולוגיה קלינית –מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, פרופ' יורם יובל  51692

 ימסרו בהמשך. על תחומי המחקר וסוגי העבודה האפשרייםפרטים 

 

 פסיכולוגיה קלינית ופסיכו – נורית ירמיהמנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, פרופ'  51692
 פתולוגיה התפתחותית

 תחומי מחקרה: 

 .מחקר בתחום התערבות קלינית עם הורים

 עבודה ניסויית ועבודה עיונית סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתה:

 

 פסיכביולוגיה  –מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, פרופ' רז ירמיה  51692
 תחומי מחקרו: 

 ומערכת החיסוןקשרי הגומלין בין המח . 1

 הבסיס המולקולרי והתאי של דיכאון. 2

 מנגנוני הפעולה של תרופות נוגדות דיכאון . 3

 ומצבי דיכאון.  פלסטיסיות מוחית. 4



 

 
 

 עבודה ניסויית ועבודה עיונית :בהנחיתו סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב

 

 נוירופסיכולוגיה -פילובסקי -מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, ד"ר תמי פלג 51692

 תחומי מחקרה:

 נוירופסיכולוגיה ילדים   .1
 נוירופסיכולוגיה ותפקוד רגשי של ילדים עם הפרעות התפתחותיות  .2
 תסמונת טורט .3
 נוירופסיכולוגיה ותפקוד רגשי של ילדים עם מחלות נוירולוגיות .4

 עבודה ניסויית  :הסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 

 מדעי הקוגניציה -מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, פרופ' רם פרוסט  51692

 מחקרו: מיתחו

 תהליכי עיבוד אינפורמציה מילולית . 1
 רכישת שפה . 2
 למידה סטטיסטית. 3

מחקרו עוסק בדרך בה אנו מעבדים אינפורמציה כתובה, קוראים, לומדים לקרוא בשפה ראשונה ושניה, ומבחינים 

 בסדירויות הסטטיסטיות האופייניות לשפתינו. 

 עבודה ניסויית  סוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחיתו:

 

 פסיכולוגיה קלינית -מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה, ד"ר לאורה קנטי  51692

 תחומי מחקרה:

 השמנת יתר.. 1
 הפרעות אכילה.. 2
 פסיכולוגיה רפואית.. 3
 לאחר לידה. דכאון. 4
 פסיכודיאגנוסטיקה.. 5

 המחקר עוסק בתחום הנוגע לקשר בין מחלות רפואיות ופסיכולוגיה, כולל מחלות פסיכוסומטיות ודיכאון לאחר לידה.

 עבודה ניסויית ועבודה עיונית :הסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 

 פסיכולוגיה קלינית -פרופ' אוריה תשבי מנחי עבודה סמינריונית ללא קורס מלווה,  51692

 תחומי מחקרה:

 חקר התהליך הטיפולי ומנגנוני שינוי בטיפול.. 1

מחקרי על תהליכים בטיפול דינמי קצר מועד. ישנה אפשרות לעבוד  נתונים מפרוייקט העבודה הסמינריונית תתבסס על

לצפות בו ולתמלל אותו ולסכם את התהליך, ביחד עם בדיקה של מספר מדדים וכיצד הם השתנו בטיפול  -על מקרה יחיד 

 .)לפני טיפול, באמצע ואחרי, ניתוח פשוט או תאור(. אפשרות אחרת היא עבודה כמותית על מספר מטופלים

 (.case study)עבודה ניסויית, עבודה איכותנית  :הסוגי העבודה הסמינריונית שניתן לכתוב בהנחית

 
 


