
תנאי קבלה ופרטים נוספים באתר המחלקה לפסיכולוגיה 
psycholgy.huji.ac.il
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המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית 
פותחת מסלול דוקטורט מחקרי חדש 

לתלמידים ולתלמידות מצטיינים
המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון או שני בפסיכולוגיה או בתחומים משיקים.

המסלול יכשיר חוקרים רב-תחומיים שיוכלו להשתלב הן באקדמיה והן במערכת הציבורית 
ובתעשייה, בתחומים הדורשים גישה מדעית, כמותית וביקורתית לסוגיות של התנהגות אנושית.

המסלול כולל:
תכנית לימודית מעמיקה ומקיפה, המושתתת על אינטגרציה בין תחומים שונים במדעי     

הפסיכולוגיה והמוח: פסיכולוגיה קוגניטיבית, חברתית, התפתחותית, פסיכוביולוגיה,      

פסיכולוגיה קלינית-מחקרית, ומדעי המוח הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים.  

הכשרה רחבה הן בתחום התאורטי והן בתחום המתודולוגי.  

ליווי אישי וקבוצתי של כל סטודנט וסטודנטית.  

 

תמיכה מובטחת בסך 60,000 ש“ח בשנה למשך 5 שנים

אנו מזמינים מועמדים פוטנציאליים, המתעניינים במחקר בתחומים הבאים:
חקר הבסיס המוחי של תהליכים חברתיים-קוגניטיביים (למשל, מהם המנגנונים המוחיים     

האחראים להתנהגות חברתית?).  

גישות חישוביות והתנהגותיות לקוגניציה חברתית.  

מנגנוני למידה ועיבוד אינפורמציה (למשל, כיצד למידה סטטיסטית מנבאת רכישת שפה     

שניה?).  

הבסיס העצבי-קוגניטיבי למודעות.  

חקר הבסיס המוחי של התקשרות (מהם המנגנונים הביולוגים שאחראים על יחסים קרובים    

בין בני אדם, ובפרט בהתקשרות בין הורים וילדים?).  

מוח וקוגניציה בפסיכולוגיה קלינית (למשל, מהם הכשלים הקוגניטיביים המלווים      

סימפטומים פסיכופתולוגיים ומהן ההשלכות האפשריות לטיפול).  

רגש וויסות רגשי (למשל, מה מניע אנשים לשלוט ברגשותיהם?).  



The Department of Psychology at the 
Hebrew University announces a new PhD 
track for outstanding students  
The track is open to students who completed their Bachelor’s or Master’s 
degree in psychology or related �elds. 
The track will produce multi-disciplinary scholars, quali�ed to enter top positions in 
academia as well as in industry and other public institutions, in �elds that require a 
scienti�c, quantitative, and critical approach to issues involving human behavior.
The track includes:
 An innovative and comprehensive program of studies that integrates diverse �elds of  
 psychology and neuroscience: cognitive, social, developmental, and clinical    
 psychology, psychobiology and cognitive, social and a�ective neuroscience.
 Thorough training in both theory and methods.
 Personal and group-based mentoring of each student.

 

We invite potential candidates, who are interested in the following �elds:
 The neural basis of social-cognitive processes (e.g., what are the brain mechanisms   
 responsible for social behavior?)
 Computational and behavioral approaches to social cognition
 Statistical learning and processing verbal information (e.g., does statistical learning  
 explain how we acquire a second language?)
 The cognitive and neural bases of conscious awareness
 Neuroscience of bonding (e.g., what biological systems are involved in child-parent   
 bonding?)
 Clinical cognitive psychology (e.g., what are the cognitive impairments that    
 characterize psychopathological symptoms and what are the possible implications for  
 psychotherapy?)
 Emotion and emotion regulation (e.g., what motivates people to regulate their   
 emotions?)

Guaranteed �nancial support of 60,000₪ for a period of up to 5 years

Admission requirements and additional information is available at:  
psycholgy.huji.ac.il
The deadline for submitting applications is February 18th, 2018


