
 2021-2022סטודנטים שהחלו בשנת הלימודים ל -החדשה לימודים הכנית תנקודות בחירה במסגרת 

 

נ"ז של חובת בחירה  16קורסי חובה )פירוט בטבלה בתחתית העמוד( ועוד של נ"ז  48התוכנית החדשה כוללת 

שילובים אשר לא כוללים קורס סטטיסטיקה כחלק מהחוג תלמידים ממאחד האשכולות בחוג. מלבד קורסים אלו, 

 נ"ז(. 3"חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה חלק א'",  - 51102השני, צריכים להשלים קורס נוסף )לרוב הקורס 

קורס סטטיסטיקה אשר יכול להיחשב כנקודות בחירה בחוג השני )תלוי  למודלחלק מהשילובים ניתנת אפשרות ל

 האפשריים )ראו שנתון(.לשים לב כי הקורס נכלל בקורסים  ישבתוכנית הלימודים של החוג השני(. 

את לא כולל נ"ז. זה כולל עבודה סמינריונית אך  64לסיכום, כדי לסגור את התואר של קוגניציה, צריך להשלים 

 הקורס בסטטיסטיקה.

 

כאשר ניתן פטור מאחד קורסי החובה או חובת הבחירה, על הסטודנט.ית להשלים את הנ"ז על ידי קורס בחירה 

(. כל קורס שאינו ברשימה צריך אישור מיוחד של יועץ החוג לינקאתר החוג בלבד )מרשימת קורסי הבחירה ב

קורסים  למוד(. כמובן שהחוג ממשיך לאפשר לכל המעוניין.ת לcogbaadviser@mail.huji.ac.ilלתואר ראשון )

 נוספים מעבר לנ"ז הנדרש.

 

 

 בהם: למודלהלן רשימת השילובים הנפוצים ומספר נקודות הבחירה שצריך ל

 

נ"ז בקוגניציה  כמות נ"ז בחירה פטורים החוג השני
 לסגירת התואר

 מונחה עצמיםתכנות  6141 • מדעי המחשב

 שיטות אלגבריות 6116 •

 פייתון הלכה למעשה 6130 •

 שיטות אנליטיות 6117 •
 נ"ז פחות( 14)

 נ"ז 59 נ"ז 9

 תהליכים קוגניטיביים 6115 • פסיכולוגיה

פרויקט מחקר עצמאי  6137 •
 )אם לוקחים בפסיכולוגיה(

רק שיטות מחקר ) 6177 •
אשכול קוגניציה מוח 

 וחישוביות(
 נ"ז פחות( 11\7)

 נ"ז 7
נ"ז לאשכול  4וד ע*

קוגניציה מוח 
 וחישוביות

 נ"ז )רגיל(  64

 ממולקולה לתא עצב 6164 • מדעי החיים אתגר

פרויקט מחקר עצמאי  6137 •
)אם לוקחים קורס מלווה 

 באתגר(

 נ"ז 7
 

 נ"ז  64

 שיטות אלגבריות 6116 • פיזיקה\מתמטיקה

 שיטות אנליטיות 6117 •
 (פחות נ"ז 10)

 נ"ז 61 נ"ז 7

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MfBUQaMtqm-DWhkEatV6IllcCsnMuP_YvYM5kOqULns/edit?usp=sharing
mailto:cogbaadviser@mail.huji.ac.il


 שצריך לעשות בהם:להלן רשימת השילובים הפחות נפוצים ומספר נקודות הבחירה 

 

נ"ז בקוגניציה  כמות נ"ז בחירה פטורים החוג השני
 לסגירת התואר

תכנות מונחה  6141 • סטטיסטיקה
עצמים )רק אם לקחו 

 52304במקום את 
 סטט'(

 שיטות אנליטיות 6117 •

שיטות מחקר  6177 •
)אשכול קוגניציה מוח 

 וחישוביות(

 נ"ז 5
נ"ז אם לקחו  2עוד *

 בסטט'. 52304את 
 
לאשכול מוח  4עוד *

 חישוביות וקוגניציה
 
 

 נ"ז 64

 שיטות אנליטיות 6117 • כלכלה
 

 נ"ז 64 נ"ז 5

 נ"ז 90 נ"ז 26  בצלאל 
)זה ללא עבודת 

 הגמר(

מבוא לחקר  6112 • בלשנות
 השפה

 נ"ז 64 נ"ז 3

ניתן להחשיב את קורס  • פילוסופיה
כנקודות הבחירה  6110

 של פילוסופיה
 

נ"ז )אם מחשיבים  3* 
את הקורס כבחירה 

 בפילוסופיה(
 

 נ"ז 64

 נ"ז 64 - - אמירים

 נ"ז 64 - - משפטים 

 

 

נ"ז( כאשר יש פטור מקורס מסוים  64גיון שהוסבר בהתחלה )סה"כ יהשילובים שאינם מופיעים לעיל יעבדו לפי ה

 צריך להשלים את הנקודות בעזרת נקודות בחירה.

  



 טבלת קורסי החובה של החוג

 

מספר 

 סמסטר נ"ז שנה שם הקורס הקורס

 א' 2 א' תכנות מונחה עצמים בפייתון 6141

 א' 5 א' שיטות אלגבריות 6116

 ב' 2 א' פייתון הלכה למעשה 6130

 ב' 5 א' שיטות אנליטיות 6117

 א' 3 א ממולקולה לתא עצב 6164

 ב' 3 א' תהליכים קוגניטיביים 6115

 ב' 4 א' מתא עצב להתנהגות 6166

 א' 3 ב'-א' יסודות פילוסופיים 6110

 א' 3 ב'-א' מבוא לחקר השפה 6112

 א' 2 ב' נוירופסי'/המוח המשתנה/ התפתחות ולמידה 6168

 א' 6 ב' חישוביות וקוגניציה 6119

 א' 2 ב' סמינר חוגי בקוגניציה 6120

 שנתי 4 ג' פרויקט מחקר עצמאי במעבדה 6137

 שנתי 4 ג' עבודה סמינריונית 6124

  16 ג'-ב' ה וחובת בחירה באשכולקורסי חוב 

 


