
 תחומי בחקר התודעה–סלול הבין המ

 

 :התכנית ירכז

 ביולוגיה – אילן גולני' פרופ

 פילוסופיה - ירון סנדרוביץר "ד

הלימודים יקנו . ביולוגיה ופילוסופיה< המסלול המוצע משלב לימודים לקראת התואר הראשון בשני חוגים
הלימודים תתבסס על הקורסים תכנית (. חוגי-במסלול הדו)לתלמידים תואר ראשון בשני חוגים אלה 

מדעי )ובנוסף תציע מסגרות לימוד ייחודיות משותפות לשתי הפקולטות , הרלוונטיים בשתי המסגרות
תוך , התכנית תאפשר לתלמידים להתמקד בהיבטים שונים של הבנת התודעה(. החיים ומדעי הרוח

 .בלשנות ועוד, פסיכולוגיה, הפילוסופי, מדעי החיים, שילוב שיטות מחקר שונות מתחומי מדעי הטבע
 

 :הלימודים תכנית
 

 ס להשלמת התואר"ש >=< ביולוגיה
 ס להשלמת התואר"ש :9< פילוסופיה

 

 תכנית הלימודים במדעי החיים

 

 שעות 33  -'שנה א -לימודי חובה

 

 'מס 
 שעות

 אופן
       הוראה

 שם הקורס
 

 הקורס' מס

 'סמסטר א    

 48>4899.5 מתמטיקה ת"שו : 

 49>4899.5 'פיזיקה א ת"שו 8 

 ::4899.59  כימיה כללית ואנליטית ת"שו ; 

 'סמסטר ב    

 ;4>4899.5 'פיזיקה ב ת"שו 7 

 4899.59:6 כימיה אורגנית ת"שו : 

 4899.59:9 כימיה פיסיקלית ת"שו 7 

 8 
 ס"ש6]

 תרגיל
 [רשות

 4899.5954 מבוא לביולוגיה של התא 'ש

 שנתי    
מפגש 

אחד בכל 
 חודש

 44;4899.5 התודעה מינר בחקרס 'ס 

 

 

 שעות 82  -'בשנה  -לימודי חובה

   ' מס 
 שעות

 אופן
       הוראה

 שם הקורס
 

 הקורס' מס

 'סמסטר א    

ביוכימיה אנזימולוגיה  ת"שו          9     
 ומטבוליזם

4899.698< 

    7 
ס   "ש6]

תרגיל      
  [רשות

 :4899.696 גנטיקה כללית '        ש
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 4899.6996 ח"פיזיולוגיה של בע 'ש 8        

 מעבדה מבוא לביולוגיה 'מ 9     
 מעבדה-מולקולרית

4899.6945 

נא לעיין 
בידיעון 

מדעי 
 הרוח

 '        ש 8    
 

 <הביולגיה של החוויה
 המפגש בין חקר המוח

 ופילוסופית הנפש

4:9=.64;9 
 

 'סמסטר ב             

 =4899.698  מבוא לביולוגיה מולקולרית 'ש 8     

   7 
 

 :4899.697 אבולוציה '             ש

 שנתי    
מפגש 

אחד בכל 
 חודש  

 44;4899.6 'סמינר בחקר התודעה ב 'ס 

 

 'או ג 'בשנה  -לימודי חובה

   ' מס 
 שעות

 אופן
       הוראה

 שם הקורס
 

 הקורס' מס

 'סמסטר א    

 4899.7:54  מעבדת פרוייקט           :     

 'ב סמסטר       

 :4>4899.5        סטטיסטיקה           9     

 

 'גשנה  -לימודי חובה

   ' מס 
 שעות

 אופן
       הוראה

 שם הקורס
 

 הקורס' מס

 'סמסטר א    

 ;4899.767 מבוא לנוירוביולוגיה 'ש          8     

 מבוא 'ש 6     
 לביואינפורמטיקה

4899.74:: 

 שנתי         

מפגש אחד 
 בכל חודש

 סמינר                         
 
 

 סמינר בחקר התודעה
  'ג

4899.74;; 

 

 ת בחירהלימודי חוב

 :הקורסים שלהלןיש לבחור שני קורסים לפחות מתוך : 'סל א

 

   ' מס 
 שעות

 אופן
       הוראה

 שם הקורס
 

 הקורס' מס

 'סמסטר א    

מיפוי תפקודי מבנה  'ש          6     
  MRI-המוח ב

4899.7949 

 4899.7495 בקרה אנדוקרינית 'ש 7     

 ;4>4899.6 ח"התנהגות בע 'ש 6        

 הורמונליתבקרה  'ש 7     
ח"של התנהגות בע  

4899.7:96 

 7;;4899.6 'א נוירואנטומיה 'ש  7     

נא לעיין בידיעון 
 רפואה

 4548.6946 נוירופיזיולוגיה 'ש 7    

 'סמסטר ב       
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 7 
 

 'ש
 

 גישה מולקולרית
 לבעיות למידה

 וזכרון

4899.7875 

 הבסיס המולקולרי 'ש                6 
 של מחלות העצבים

0116.5292 

הבסיס המולקולרי  'ש 6 
 של תהליכים
 דגנטרטיביים

 במחלת האלצהיימר

4899.767= 

       
 
 

 :אחד מתוך הקורסים  שלהלןיש לבחור קורס : 'סל ב

 

 'מס 
 שעות

 אופן
       הוראה

 שם הקורס
 

 הקורס' מס

 'בסמסטר     

 4899.5965 מבוא למדעי הצמח 'ש         8     

 ;4899.696 פיזיולוגיה של הצמח 'ש 8     

 
 

 קורסי בחירה

מומלץ לבחור קורסים , ס ניתן לבחור מתוך קורסי הבחירה"ש >= –את יתרת הקורסים לשם השלמה ל 
 <מתוך הרשימה

 

 'מס 
 שעות

 אופן
       הוראה

 שם הקורס
 

 הקורס' מס

 'סמסטר א    

 5.5567;54 ת האישיותומבוא לתור 'ש          6     

 'ש 6     
 

מבוא לפסיכולוגיה 
 קוגניטיבית

54;5.6=4; 

 =5.754;54 מבוא לפסיכופתולוגיה 'ש 6     

 'סמסטר ב             

 5.5566;54 פסיכולוגיה פיזיולוגית 'ש 6     

 545:.95>4 מח וקולנוע, רגש 'ש 6   

   
 .'ניתן לקחת קורסי בחירה החל משנה א

 

 
 חלוקת השעות

 
 ס"ש 77 -' שנה א
 ס"ש 89 –( חובה)' וג' שנים ב

 ס"ש > –קורסי חובת בחירה 
 ס"ש >= –השלמה ל  -קורסי בחירה 

 .גם בפקולטות אחרות( בתחומי מחקר התודעה)ניתן להירשם לקורסים 
 

 בידיעון החוג לפילוסופיהלגבי תכנית הלימודים בפילוסופיה יש לבדוק 

http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553431.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553431.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553431.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553431.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553431.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553239.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553239.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553239.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553239.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553239.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04553239.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04551521.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04551521.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04551521.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04552527.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04552527.html
http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashab/cid_04552527.html
http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/11-12/classic/general/yedion751.html

