ריכוז המגמות לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית של המבוגר
שם
המגמה

שם המוסד
האקדמי

אופי המגמה

קלינית
מבוגר

אוניברסיטת
תל אביב

דינאמי-
אינטגרטיבי

שנתיים בשני
מקומות שונים

קלינית
במיקוד
מבוגר

מכללה
אקדמית תל
אביב-יפו

דינאמי +ביולוגי

שנתיים רצוף
באותה המסגרת

קלינית
מבוגר

אוניברסיטת
בר-אילן

דינאמי +
אופציה למסלול
ישיר לדוקטורט

שנה ראשונה
בקליניקה
הטיפולית בבר-
אילן ,שנה שנייה
יום נוסף במסגרת
חיצונית

קלינית
מבוגר

אוניברסיטת
חיפה

יישומי-טיפולי
בדגש דינאמי +
אקדמי -מחקרי

שנתיים בשתי
מסגרות :שנה א'-
ילדים ומשפחות,
ב' -מבוגרים

קלינית
מבוגר

אוניברסיטה
העברית בי"ם

דינאמי +
קוגניטיבי עם
דגש מחקרי

שנתיים באותה
המסגרת

קלינית
במיקוד
מבוגר

מכללת רופין

Evidenced
basedאינטגרטיבי
בדגש קהילתי

שנתיים באותה
המסגרת

קלינית נוירו-
פסיכולוגיה

אוניברסיטת
בן-גוריון

קליני  +נוירו-
פסיכולוגי מדעי

שנתיים :שנה א'
ילדים ,ב'
מבוגרים

פרקטיקום

חומרים להגשה
































טופס פרטים אישיים
(מאתר המגמה)
גיליון ציונים  +ספח
מתא"ם
קו"ח נרטיביים 2-3
עמודים
המלצות
גיליון ציונים  +ספח
מתא"ם
טופס פרטי ממליץ (מאתר
המגמה)
קו"ח נרטיביים  +תיאור
כוונות
טופס הרשמה
גיליון ציונים  +ספח
מתא"ם
המלצות
(אקדמית+מעשית)
שאלון אישי למועמד
למגמות טיפוליים (מאתר
המגמה)
שאלון לסטודנט שביצע
עבודת מחקר
שאלון ביצוע עבודת שדה
טיפולית
אישור ציונים רשמי +
ספח מתא"ם
שאלון אישי בשני עותקים
תיאור עצמי נרטיבי
המלצות (אקדמית +
מעשית)
גיליון ציונים  +ספח
מתא"ם
טופס קו"ח נרטיביים
בדגש מקצועי (מאתר
המגמה)
הצהרת כוונות עד שני
עמודים -נרטיבי
המלצות (אפשרות)
גיליון ציונים  +ספח
מתא"ם
קו"ח נרטיביים עד שני
עמודים
הצהרת כוונות -חצי עמוד
המלצות (אקדמית +
מעשית)
גיליון ציונים  +ספח
מתא"ם
שאלון אישי (מאתר
המחלקה)
הצהרת כוונות -נרטיבי-
עד שני עמודים
המלצות (לפחות אחת
אקדמית)

תהליך הקבלה

 מרכז הערכה :הצגה
עצמית ,ניתוח מקרה ודיון,
משחקי תפקידים ,משובים

 מרכז הערכה :הצגה
עצמית ,ניתוח מקרה ודיון
משובים
 אפשרות לזימון לראיון
אישי לאחר מרכז
ההערכה

 שני ראיונות בלתי תלויים

 שני ראיונות (חלקם
בקליניקה הפרטית של
המראיינים)

 שני ראיונות בלתי תלויים
(קליני  +מחקרי)

 שני ראיונות בלתי תלויים
מול חברי הסגל

 ראיון בדגש מחקרי (מול
מנחים פוטנציאליים
לתזה)
 ראיון שני קליני

כל הזכויות שמורות www.machon-noam.co.il | info@machon-noam.co.il | 03-5377361
מכון נועם מציע שירותי הכנה לקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה.

ההכנה במכון נועם
 סיוע בכתיבה של קו"ח
אישיים
 דינאמיקה קבוצתית
ייעודית למגמה הקלינית

 סיוע בכתיבה של קו"ח
אישיים
 דינאמיקה קבוצתית
ייעודית למגמה הקלינית
 הכנה לראיון עומק

 סיוע בכתיבה ומילוי
השאלונים
 הכנה לראיון עומק

 סיוע בכתיבה ומילוי
השאלונים
 הכנה לראיון עומק

 סיוע בכתיבה של קו"ח
אישיים
 הכנה לראיון עומק

 סיוע בכתיבה של קו"ח
אישיים
 הכנה לראיון עומק

 סיוע בכתיבה ומילוי
השאלונים וקו"ח אישיים
 הכנה לראיון עומק

