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  מטרת הקורס
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בתחום הפסיכולוגיה החברתית והפסיכולוגיה הקוגניטיבית הרלוונטיים 

 מוקדים מרכזיים אשר ילוו אותנו 3הקורס ישלב בין . ורת ההמוניםלעולם התקשורת הבין אישית ותקש
בכל נושא שיוצג ישולבו . המוקד המחקרי והמוקד היישומי, במשך כל שנת הלימוד והם המוקד התיאורטי

יוצגו ויידונו מחקרים מרכזיים ומחקרים עדכניים הקשורים לתיאוריה וכן , תיאוריות מרכזיות הנוגעות אליו
  . קדי היישום רלוונטיים בעשייה היומיומיתיודגשו מו
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  מסגרת הקורס והרכב הציון הסופי
  .  ביבליוגרפיהקורס הוא קורס שנתי המבוסס על השתתפות סדירה בהרצאות ועל קריאת חומר
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