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עבור :תלמידי שנה ב׳ ו ג׳ ,מדעי המח
פרקטיקום במדעי המח
נהלי הפרקטיקום לתלמידי שנה שלישית במדעי המוח:
 .1מורה הקורס לשנת תשע״ט למסלול ההתנהגותי ולמסלול הביולוגי הינו ד"ר רועי סלומון.
אימייל המרצה.roy.salomon@biu.ac.il :
התלמידים במסלול הביולוגי צריכים לבחור פרויקט עם דגש ביולוגי /נוירופיזיולוגי בחקר המוח .התלמידים במסלול ההתנהגותי
צריכים לבחור פרויקט עם דגש פסיכולוגי /התנהגותי.
 .2במהלך חופשת הקיץ או לכל המאוחר במהלך החודש הראשון של שנת הלימודים ,על הסטודנטים הרשומים בקורס לקבל מראש
המעבדה בה יבצעו את הפרקטיקום את נושא הפרויקט והקשרו למדעי המוח .לאחר מכן ,יש לפנות בדוא"ל למורה הקורס ,ולקבל את
אישורו שהמעבדה המבוקשת מתאימה להנחות פרוייקט בחקר המוח במסלול הביולוגי או במסלול התנהגותי.
 .3עד סוף החודש השני של שנת הלימודים ,על הסטודנטים לשלוח תקציר (חצי עמוד) הכולל את שם הפרויקט ותאור קצר של
המחקר המתוכנן .מורה הקורס צריך לאשר הפרויקט ולאחר מתן האישור ,הסטודנט יכול להתחיל את המחקר.
 .4היקף הפרקטיקום הינו  60שעות לפחות ועליו לכלול חשיפה לנושאים מחקריים .הפרקטיקום איננו יכול לכלול בצוע מטלות
טכניות בלבד.
 .5לאחר סיום עבודת הפרקטיקום הסטודנטים ייכתבו סיכום קצר ( 3עמודים) המתאר את המחקר בו היו מעורבים ואת חלקם במחקר
זה .הסיכום יוגש לראש המעבדה ולראש המסלול עד חודשיים לאחר סוף שנת הלימודים.
הסיכום יכלול את הסעיפים הבאים:


מבוא – רקע מדעי



שאלת ומטרות המחקר



תוצאות

 .7ציון הפרקטיקום יינתן ע"י ראש המעבדה ( )50%ומורה הקורס (.)50%
 .8הפרקטיקום הינו קורס חובה לתלמידי שנה ג' .תלמידים מצטיינים משנה ב' (ממוצע גבוה מ )90-יוכלו להתחיל את הפרקטיקום
במהלך שנה זו -באישור מורה הקורס.
 .9את רשימת המעבדות ונושאי המחקר ניתן למצוא באתר מרכז גונדה לחקר המוח .לא יינתנו אישורים למעבדות מחוץ
לאוניברסיטת בר אילן.
 .10מועד הגשת העבודה האחרון הוא בסוף שנת הלימודים השלישית (לתלמידי שנה ג) או השנייה (לתלמידי שנה ב)
בתאריך . 01.10
בברכה,
ד"ר מיכל בן שחר
ראש התכנית הבין-תחומית לתואר ראשון במדעי המוח

