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 תכנית לימודים אישית למוסמך
 במדעי הקוגניציה

 מטרת הלימודים
ים תחומי-ביןאפשר לתלמידים לבנות תכנית לימודים ומחקר מטרת התכנית ל

ייצוג , אינפורמציהקליטה ועיבוד : המתמקדים בתהליכים קוגניטיביים כגון
, בעשורים האחרונים התבססה בעולם דיסציפלינה חדשה. זיכרון ושפה, ידע
תחומית המאחדת חידושים -שהתפתחה כתוצאה מגישה בין, ע הקוגניציהמד

 .לוגיקה וחישוביות, מדעי המוח, פסיכולוגיה קוגניטיבית, תאורטית בבלשנות

שיטות המחקר המייחדות את מדע הקוגניציה מבוססות על בנייה ויישום של 
י מודלים חישוביים ושל יחסי הגומלין בינם לבין המחקר האמפירי בתחומ

 .זיכרון ושפה, למידה, תפיסה: הקוגניציה השונים

היא לחשוף את  מדעי הקוגניציהתכנית אישית בלימודים במסגרת מטרת ה
ה /התלמידים לתכנים ולמתודולוגיה של מדע הקוגניציה ולאפשר לתלמיד

 .המתמחה באחד התחומים הכלולים במדע זה להכיר את התחומים האחרים
 

 תנאי הקבלה
, מתאימה לבוגרי החוגים לפילוסופיה מדעי הקוגניציהאישית בא ה"תכנית המ

מדעי , מוסיקולוגיה, חינוך, בלשנות, (מגמת בלשנות)אנגלית , פסיכולוגיה
קלינאות תקשורת ומדעי הקוגניציה וזאת בכפוף לתנאי , מדעי המחשב, החיים

ולתנאי התכנית במדעי , הקבלה לתכניות אישיות למוסמך במסלול המחקרי
 (.הפרטים להלן)ניציה כמפורט באתר החוג הקוג

 
 תכנית הלימודים

 מדעי הקוגניציהתלמידים המעונינים לקבוע לעצמם תכנית לימודים אישית ב
שר עם מורה שינחה אותם  בתכנון לימודיהם ייצרו ק לקראת התואר השני

תכנית הלימודים . מלימודי חוגים שונים או מקורסים מיוחדים שיינתנו
האישית תהיה בנויה סביב הנושא המרכזי שבו בחרו התלמידים להתמחות 

פי תכנית -לימוד על. סמינריונים וקורסי עזר ממדורים שונים, ותכלול שיעורים
המורכבת מהמורים הבכירים בתחומים , מעקב מיוחדתזאת טעון דיון בוועדת 

חובות הלימודים יהיו בהתאם לחובות הלימודים למוסמך  .הנוגעים בדבר
 .בפקולטה למדעי הרוח

 
 :חלים על תלמידי התכנית הנהלים להלן, נוסף לנהלי הפקולטה

ז "נ 82תלמידי המוסמך במסלול המחקרי ילמדו קורסים בהיקף של  .1
על כל תלמיד לקבל פטור מקורס עזר , כמו כן. התואר שישוקללו לסגירת

(. כמותניות/שיטות מחקר איכותניות, קורס תכנּות, שפה)למחקר  מתקדם
ניתן לקבל את הפטור במהלך . א"זאת בתיאום עם המנחה ועם יועץ המ

 .לימודי התואר או על סמך לימודים קודמים
 4ריך להשלים עוד צ, תלמיד שאינו זקוק לכלי מחקר לעבודת המחקר שלו

 (.ז לתואר"נ 23כ "סה)ז מקורסי בחירה בחוג "נ
להוציא מבואות )ז קורסי תואר ראשון "נ 8ניתן ללמוד במהלך התואר עד  .3

מעבר למכסה זו יש להגיש . הן בתוך החוג והן מחוצה לו, ('של שנה א
 .א"בהמלצת המנחה ויועץ המ, בקשה לוועדת הוראה של הפקולטה

 
זיוה רחמין , ת התכניתואו למזכירר אייבי זיכל "דספים נא לפנות ללפרטים נו

 :או באתר החוג, אורן-טלי וינואו 
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