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ולימודי תעודת  ,לימודים לתואר דוקטור ,א"חוג ראשי למ, (חוגי-דו)א "חוג לימודים לב
 הוראה בפסיכולוגיה

 
   131313-34-13   בהתפתחות האדם (א"ב)לימודים לתואר ראשון 

 
 

 מטרת הלימודים 

עניק בסיס תיאורטי ומחקרי רחב בתחום מ הראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדםהתואר 

ללימודי תואר שני  את הבסיס הנדרשהלימודים כוללים . התקינה והחריגה התפתחות האדם

 .וביבליותרפיההנחיית קבוצות , הגיל הרך, בתחום הייעוץ החינוכי

 
 קבלהודרישות תנאי 

 .י החוג"ברמה הנדרשת עאוניברסיטאיים -אי הקבלה הכללפי תנ-על .1

 .החוג באתר 6 'מילוי קורות חיים במלואם על פי טופס הנחיות המופיע בנספח מס .2

 .לפי הצורך על פי החלטת החוג ,או בקשה לנתונים נוספים ,ראיונות קבלה .3

 
 מבנה הלימודים

תהליכים גות עם דגש על התכנית הלימודים מושתתת על לימודי יסוד במדעי ההתנה

ההתבגרות , הילדות, בגיל הרך :בטווח החייםיים והאבנורמאליים טיבהנורמההתפתחותיים 

של ילדים  םהתנהגותועל , תחומי ההתפתחות השוניםהסטודנטים ירכשו ידע על . והבגרות

למערכות וזאת תוך התיחסות  ,על הגורמים המשפיעים על ההתפתחות וההתנהגות, ומבוגרים

 .כולל המשפחה ומערכת החינוך, שונות

משולבות , כמו כן. קהילתיותוהלימודים משלבים התנסות של עשייה חינוכית במסגרות חינוכיות 

 .בתהליך הלמידה התנסויות אישיות לצד למידה עיונית

 
 הוראות כלליות

 311311134 :תחילת הרשמה

 .31.2.2.13 :סיום הרשמה

 . 2.13 יולי :מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית

 עתודאים ותלמידי מכינה למעט) 31.2.2.13:מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים

 (.13.9.2.13 של אוניברסיטת חיפה שלגביהם המועד האחרון הוא אוניברסיטאית

 .ד"תשעהוא מועד חורף  ה"עתשל "שנה' מועד אחרון לבחינות בגרות התקף לסמסטר א

 .לחינוךבפקולטה בשני חוגים במקביל ניתן ללמוד 

 

 

 



 א"מסלול מואץ למ

לייעוץ א בחוג "להתחיל את לימודי המ 'ב מצטיינים בשנה מאפשר לסטודנטיםמסלול זה 

  .בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון והתפתחות האדם

. א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים"ר ועדת המ"תוכנית הלימודים תקבע בתאום עם יו

  .כנית זו בנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים ובמזכירות החוגפרטים נוספים על תו

 
 תוכנית אפיק מעבר בין האוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

ניברסיטת חיפה אפיק וכוננו האוניברסיטה הפתוחה וא, של המועצה להשכלה גבוההבעידודה 

אפיק . טת חיפהמעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לייעוץ והתפתחות האדם של אוניברסי

המעבר יאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולאחר 

 .טת חיפהילעבור לחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברס, מקבץ קורסיםלימוד 

 
 

  :מידע על אפיק המעבר ניתן למצוא בקישור
http://www.openu.ac.il/afik/HU_education.html 

 
 ומסלול 131411-34-13מסלול חד שנתי ) בפסיכולוגיה ת הוראהלימודי תעוד

 (131411-34-13 דו שנתי 
 

 תנאי קבלה

 .ומדעי ההתנהגות ,ייעוץ והתפתחות האדם,תלמידים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה .א

תלמידים בעלי הממוצעים קדימות ל. לפחות .0הקבלה מותנית בציון ממוצע של  .ב

 . הגבוהים ביותר

 .ראיון  .ג

 
 לימודי השלמה

קוגניטיביתפסיכולוגיה     

 פסיכולוגיה חברתית  

 תיאוריות אישיות 

 פסיכולוגיה התפתחותית או התפתחות הילד

תהתפתחות בהתבגרו  

 

. (ועדת הקבלה בהתאם לשיקול דעת) על סמך לימודים קודמיםיינתן פטור מקורס השלמה   

.לפחות בכל קורס .0את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון של    

 
.                               
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