תואר בוגר פסיכולוגיה:
הרישום מתבצע דרך אתר /https://info.huji.ac.il
תנאי הסף לקבלה הם:
 .1רמת אנגלית מינימלית – ציון /85רמה "בסיסי"
 .2רמת עברית – ציון  , 105נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית
ערוצי קבלה ראשיים:
.1
.2
.3
.4

ציון משוקלל פסיכומטרי ובגרות על פי השקלול הטוב מבין האפשרויות הבאות:
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי או ציון פסיכומטרי רב תחומי בהיקף  70או  50אחוז ,וממוצע בגרויות בהיקף  30או  50אחוז בהתאמה.
סף הקבלה לחוג 22.500
ציון ממוצע בגרות לקבלה ישירה:
 11.25ו 10.9-לראויים לקידום.
ציון פסיכומטרי לקבלה ישירה (לבעלי זכאות לבגרות)
 700ו 665-לראויים לקידום.
למידע על ערוצי קבלה נוספים לחצו כאן

תואר בוגר פסיכוביולוגיה (צירוף פסיכולוגיה מדעי החיים)
הרישום מתבצע דרך אתר /https://info.huji.ac.il
תנאי הסף לקבלה הם:
 .3רמת אנגלית מינימלית – ציון /85רמה "בסיסי"
 .4רמת עברית – ציון  , 105נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית
ערוצי קבלה ראשיים:
.5
.6
.7
.8

ציון משוקלל פסיכומטרי ובגרות
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי או ציון בהיקף  50אחוז ,וממוצע בגרויות  50אחוז.
סף הקבלה לחוג 23.750
ציון ממוצע בגרות לקבלה ישירה:
 11.50ו 11.15-לראויים לקידום.
ציון פסיכומטרי לקבלה ישירה (לבעלי זכאות לבגרות)
 740ו 705-לראויים לקידום.
למידע על ערוצי קבלה נוספים לחצו כאן

שימו לב כי הרישום ללימודי הבוגר הינו על בסיס כל הקודם זוכה .ברגע שמכסת המועמדים לשנת הלימודים תתמלא ,הרישום ייסגר ויפתחו רשימות המתנה.

מועמדים שהחלו את לימודיהם במוסד אחר ומעוניינים לעבור לעברית
להלן דרישות הקבלה לשנה ב' במחלקה לפסיכולוגיה:
פסיכומטרי  670לפחות
ממוצע ציונים של  87לפחות
סיום לימודים אקדמיים של שנה אחת או יותר בהיקף של  32נקודות לפחות ופטור מאנגלית.
מועמדים העומדים בתנאי הקבלה  -יש להפנות בקשה להכרה בקורסים אל ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה ,בצרוף גיליון ציונים וסילבוסים של כל הקורסים
בהם נדרש פטור/זיכוי.
טופס בקשה להכרה בקורסים נמצא באתר הפקולטה למדעי החברה בקישור זה .את הבקשה יש להפנות באמצעות רינת רובינשטיין במזכירות הפקולטה למדעי
החברה  rinatr@savion.huji.ac.ilטלפון 02-5883419
דרישות אפיק המעבר מהפתוחה
הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות להלן .המחלקה מתחייבת לקבל אליה
כתלמיד שנה ב' כל סטודנט של האו"פ ,אשר במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה יעמוד בדרישות הבאות:
•
•
•
•

יסיים בציון  90ומעלה כל אחד מהקורסים  6-1בטבלת ההקבלות.
יסיים את חובת ההשתתפות במחקרים ( 7בטבלת ההקבלות).
ב מסגרת שנה ב' יהיה על הסטודנט להשלים קורסים הנלמדים כחובה במחלקה בשנה א' ,ואשר אין להם מקבילה באו"פ ,או יש או יהיו כאלה.
פטור באנגלית (בין על ידי בחינת אמיר/ם או קורס אנגלית ברמה Aבאו"פ(.

הסטודנט יהיה פטור מקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטה העברית ,ויצבור עבורם את מכסת הנקודות שהם מעניקים שם (סה"כ  19נקודות זכות).

את פירוט הקורסים בטבלת ההקבלות ניתן לראות כאן
לימודי הכנה למוסמך (השלמות):
על מנת להתקבל לאחת המגמות היישומיות לתואר מוסמך בפסיכולוגיה ללא תואר בוגר בפסיכולוגיה ,יש לסיים תחילה לימודי הכנה .הרישום מתבצע דרך אתר הרישום
האוניברסיטאי ./https://info.huji.ac.il
כל המועמדים למסלול זה נדרשים לממוצע של  90לפחות בלימודי בוגר במדעים העיוניים או לממוצע של  85לפחות במדעים הניסויים.
בנוסף עליהם לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
 .1ציון פסיכומטרי רב תחומי/כמותי של  700לפחות.
 .2קבלה ישירה בעמידה בציון בגרות של .11.75

בנוסף ,הגעה לרמת פטור מאנגלית עד תום שנה א' ללימודים ובהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

תואר מוסמך:
הרישום מתבצע בשלוש פלטפורמות:

א .אתר הרישום האוניברסיטאי /https://info.huji.ac.il
ב .מערכת  EKMDשל המחלקה (לשם עליכם לעלות את כל המסמכים המפורטים כאן)
ג .מערכת ההמלצות הארצית ,ממנה יגיעו ההמלצות ישירות לתיקים שלכם במערכת ה .EKMD-כדי לבצע רישום במערכת ההמלצות הארצית עליכם לקבל ממערכת ה-
 EKMDכתובת דוא" ל ייעודית לשליחת ההמלצה ,לכן יש לבצע רישום קודם במערכת זו ורק לאחר מכן במערכת ההמלצות הארצית .את הרישום למערכת ההמלצות ניתן
לבצע כאן

להלן תנאי הקדם החייבים להתקיים עבור כל מועמד למגמה הקלינית ולמגמה לנוירופסיכולוגיה שיקומית בתואר מוסמך בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית:
•
•
•

•
•
•
•

ממוצע ציון בוגר בפסיכולוגיה של  87לפחות
ממוצע ציון בוגר כללי של  85לפחות
היבחנות בבחינת המיון לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה :המתא"ם במגמה הקלינית נדרש ציון מתא"ם של  120לפחות .במגמה החינוכית-
קלינית של הילד נדרש ציון מתא"ם של  115לפחות .במגמה הנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית נדרש ציון מתא"ם של  115לפחות .המועמדים
למסלול מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית אינם נדרשים לציון מתא"ם .מועמדים מחו"ל רשאים לבחור בין היבחנות במבחן ( GREבאנגלית) לבין
היבחנות במבחן המתא"ם (בעברית) .לתשומת ליבכם ,ציון המתא"ם תקף לשלוש שנים בלבד.
הצגת אישור על פטור קביל באנגלית לפי דרישות האוניברסיטה העברית
הצגת ציונים של  42נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות
הצגת ציונים בכל קורסי החובה משנים א' ו -ב' ,וכן בציוני הקורסים שנלמדו בסמסטר א' בשנה ג' לבוגר .כולל ציונים בקורסים "פסיכולוגיה
ניסויית ושיטות מחקר" ו"שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי".
עמידה בתנאי הקבלה האחרים של הפקולטה למדעי החברה.

כדי להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית ,יש לעמוד בתנאי הקדם הבאים:
•
•
•
•
•
•
•

ציון סופי גבוה בתואר בוגר בפסיכולוגיה
ציון סופי גבוה בתואר הבוגר
הצגת אישור על פטור קביל באנגלית לפי דרישות האוניברסיטה העברית
הצגת ציונים של  42נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות
הצגת ציונים בכל קורסי החובה משנים א' ו -ב' ,וכן בציוני הקורסים שנלמדו בסמסטר א' בשנה ג' לבוגר .כולל ציונים בקורסים "פסיכולוגיה
ניסויית ושיטות מחקר" ו"שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי".
עמידה בתנאי הקבלה האחרים של הפקולטה למדעי החברה.
מציאת מנחה לתיזה

מערכת הרישום עבור מועמדים למגמות הקליניות (קלינית מבוגר ,נוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית וקלינית חינוכית של הילד בבית הספר לחינוך) נסגרת בתאריך
 .23.2.22הרישום למוסמך המחקרי בפסיכולוגיה הינו עד .31.5.2022

