תהליך הגשת מועמדות ללימודי תואר שני (מ.א ).בפסיכולוגיה
מועמד/ת יקר/ה,
טפסי ההרשמה ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה כוללים:
א .טופס רישום
ב .שאלון אישי למועמד
ג .קורות חיים באופן נרטיבי (דף הנחיות לכתיבת קורות חיים מופיע בסוף השאלון האישי)
ד .שלושה טפסי המלצה  .עליך להעביר/לשלוח טפסים אלה לשלושה אנשים המכירים אותך
ויכולים לחוות דעה על התאמתך ללימודים  .רצוי מאוד שלפחות שניים מן הממליצים יהיו
מורים/מרצים מן האקדמיה  ,המכירים אותך כסטודנט  ,וכן רצוי שאחד מן הממליצים יהיה
אדם המכיר אותך מן העבודה (ממונה ,מדריך וכד').
הממליצים מתבקשים לשלוח את טפסי ההמלצה הממולאים ישירות למחלקה
לפסיכולוגיה תואר שני.
ה .גיליון ציונים  +ציון ממוצע משוקלל של לימודי התואר הראשון

(בפסיכולוגיה/מדעי

ההתנהגות) מכל אוניברסיטה או מכללה בארץ או בחו"ל.
ו .צילום של ספח המתא"ם.
התיק האישי שלך יועבר לוועדת הקבלה של התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה

 ,ורק

לאחר קבלת החומר ומיון המועמדים תתקבל החלטה לגבי זימון לראיון אישי.
כדי שאפשר יהיה לדון בבקשת הקבלה שלך  ,נא מלא /י את כל הטפסים במלואם ודאג /י
שיגיעו למזכירות המחלקה לפסיכולוגיה תואר שני לפני התאריך הנדרש  .על הנרשמים
ללימודים לתואר שני בפסיכולוגיה לשנת הלימודים תשע "ה להגיש את כל המסמכים לא
יאוחר מהתאריך9.3.2014 :
בהצלחה!

שאלון אישי למועמד

ללימודי תואר שני (מ.א ).בפסיכולוגיה
(נא למלא בכתב יד ברור)

תמונה חובה

שם משפחה ___________ :שם פרטי ___________ :ת"ז_______________:
כתובת____________________________________________________ :
דואר אלקטרוני__________________@___________________________ :
טלפונים :בית _____________ :עבודה _____________:נייד___________________ :
תאריך לידה _____________ :ארץ לידה ____________ :שנת עלייה______________ :
מין :זכר  /נקבה

מצב משפחתי :רווק  /נשוי  /גרוש  /אלמן

מס' ילדים____________:

ציון גמר בתואר הראשון בפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות________ :
שם המוסד מעניק התואר_______________________________________________ :
שנת סיום הלימודים בפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות__________ :
האם נרשמת בעבר לתכנית מוסמך אצלנו? :כן  /לא
המגמה אליה הנך מעוניין להירשם היא (הקף בעיגול):
א .פסיכולוגיה ארגונית -תעסוקתית -חברתית
ב .פסיכולוגיה שיקומית
תפקידים בעבודה /התנדבות הקשורים למגמה בה הנך מעוניין להירשם
מקום עבודה _____________ :תפקיד _____________ :משנה עד שנה__________ :
מקום עבודה _____________ :תפקיד _____________ :משנה עד שנה__________ :

ממליצים
רשום/רשמי שלושה ממליצים שמכירים את עבודתך המקצועית בחמש השנים האחרונות ,ואשר
אליהם פנית כגון :ממונה ,מדריך ,מורה .אין לתת שמות של חברים או קרובי משפחה.
 .1שם הממליץ ___________________ :כתובת______________________ :
מקום עבודה _____________________ :טלפון_______________________ :
סוג הקשר _______________________:משך ההכרות_________________ :
 .2שם הממליץ ___________________ :כתובת______________________ :
מקום עבודה ____________________ :טלפון_______________________ :
סוג הקשר _____________________ :משך ההכרות__________________ :
 .3שם הממליץ __________________ :כתובת_______________________ :
מקום עבודה ____________________ :טלפון_______________________ :
סוג הקשר _____________________ :משך ההכרות___________________ :

השתלמויות וקורסים מקצועיים (בעלי היקף של שנה אחת לפחות) .אנא צרף/י אישורים.
שם המוסד

שם הקורס או תכנית הלימודים משך
הלימודים

תואר או
תעודה

ציון גמר

מעורבות בפעילות התנדבותית
כן  /לא במה___________________________________________________:

השתתפות במחקרים /סקרים
נושא המחקר

תקופה

סוג השתתפות (איסוף חומר ,עיבוד נתונים וכד')

פרסומים :אם פרסמת או השתתפת בכתיבת פרסום ,אנא צרף/י רשימת פרסומים (כולל שם וכתב
העת ומועד פרסום).
כנסים :אם השתתפת בכנסים ,אנא רשום/רשמי את כותרת המאמר/ההרצאה ,המקום בו נערך
הכנס ,תיאור הכנס ,שם הגוף/הארגון ,ומשתתפים נוספים למאמר/ההרצאה.

תאריך______________ :

חתימה (שם מלא)_______________________________ :

קורות חיים
הנך מתבקש/ת לכתוב את קורות חייך בצורה נראטיבית (סיפורית) שלא יעלו על שני עמודים מודפסים.
אם תוזמן/ני לראיון אישי ,תהיה לך הזדמנות להוסיף פרטים.

נא להתייחס בקורות החיים לנקודות שיפורטו להלן:
 .1ילדותך ,תיאור משפחתך ,היכן וכיצד גדלת ,תקופת בית הספר -כולל ציון השנים ושמות בתי
הספר ,פעילות בתנועת נוער ,פעילות התנדבותית ,תחביבים ועיסוקים מיוחדים.
 .2שרותך בצבא או בשרות לאומי ,משך השירות ,מיקום ואופי השרות.
 .3עיסוקיך מאז שהשתחררת מהצבא; לימודים; עבודה והשתלמויות.
 .4מדוע בחרת להירשם למגמה השיקומית /ארגונית (נא למחוק את המיותר).
 .5מדוע בחרת להירשם לתוכנית זו באוניברסיטת אריאל.
 .6אם תתקבל ,האם תרצה לסיים את התואר השני בפסיכולוגיה עם תזה או בלי תזה?
 .7כיצד תנאי חייך יאפשרו לך ללמוד באוניברסיטה שני ימים מלאים בשבוע ,להוציא ימי עבודת
שדה לפי דרישות המגמה ,וזאת במשך שנתיים רצופות.
 .8בסיום התואר ,מה תוכניותיך מבחינה מקצועית?
נא לרשום בראש העמוד את שמך המלא (שם פרטי קודם) ומספר ת"ז.

