שאלות ותשובות לתואר שני בפסיכולוגיה
אנו שמחים על החלטתך להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה באקדמית תל-אביב-יפו .על מנת
להקל עליך את התהליך מצ"ב מסמך שיעזור לך במענה לשאלות שעולות במהלך הרישום.
לצורך הגשת מועמדותך לאקדמית תל-אביב-יפו לתואר שני בפסיכולוגיה יש לוודא שהנך עומד
בדרישות הסף להגשת המועמדות .דרישות הסף מפורסמות בחוברת המידע באתר האקדמית:
מועמדים>תואר שני>חוברת מידע לתואר שני (עמודים .)29-31

איך נרשמים?
הרישום יתקיים בין התאריכים .20.1.19-20.2.19
 .1ניתן להירשם ברישום מקוון באתר האינטרנט של האקדמית תל-אביב-יפו.
חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים לרישום במהלך הרישום המקוון.
 .2ניתן להירשם באמצעות טופס רישום ושובר תשלום חתום ע"י הבנק וצירוף כל המסמכים
הנדרשים להגשת המועמדות ולשלוח במעטפה לכתובת הדואר :מרכז ייעוץ ורישום,
האקדמית תל-אביב-יפו ,רבנו ירוחם  ,2ת.ד ,8401 .יפו.6818211 ,
כיצד ניתן לבצע מעקב אחר הרישום ועדכון המסמכים?
עקב ריבוי הגשת מועמדויות יש להתאזר בסבלנות ולהתעדכן דרך המעקב האישי לתואר שני המופיע
באתר :מועמדים >כלים ומידע למועמד>מידע נט לנרשם-מעקב אישי.
להלן הקישור:
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=REG&_ga=2.258178127.4515613
16.1546935752-1428915056.1535964889
טופס פרטי ממליץ
נדרש להעביר שני טפסי פרטי ממליץ .במהלך המיונים לתואר ,ובמידת הצורך ,אנו פונים ישירות
לממליצים לקבלת המלצתם.
ניתן להוריד את טפסי פרטי הממליץ מאתר האקדמית :מועמדים>טפסי הרשמה ונספחים>טפסים
ונספחים לתואר שני.
להלן הקישורhttps://www.mta.ac.il/he- :
il/RegisterSite/Documents/2016/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A4%D7%A8%
D7%98%D7%99%20%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A5.pdf
אופן הרישום לשתי עדיפויות
ניתן להגיש מועמדות לשתי עדיפויות .אין אפשרות להירשם למגמה הקלינית בעדיפות שנייה.
במידה וסימנת שתי עדיפויות ,מועמדותך מועברת בנפרד לשתי המגמות השונות.
בחירה בעדיפות שנייה איננה פוגעת באפשרות קבלתך לעדיפות ראשונה.

מתי מתקיימים הראיונות?
תהליך הזימון לראיונות מתקיימים במהלך חודשים אפריל ,מאי ,יוני .לא ניתן לדעת מראש באם
תזומן/י ,ומתי .במידה ובמהלך תקופה זו הנך שוהה בחו"ל ,יש לשלוח מייל עם שם מלא ,מספר
תעודת זהות ותאריכי ההיעדרות למייל של מזכירות מדעי ההתנהגות בכתובתbev@mta.ac.il :

מה הכוונה לגיליון ציונים מופרד?
עליך לבקש מהמוסד האקדמי בו למדת גיליון ציונים מופרד ובו פירוט כל קורסי הפסיכולוגיה
והמתודולוגיה (קורסי סטטיסטיקה ושיטות מחקר) והממוצע שלהם בנפרד משאר הקורסים שאינם
נכללים בתחום הפסיכולוגיה.
ניתן לצרף גיליון ציונים הכולל ממוצע מופרד של קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה.
מה ההנחיות לכתיבת תיאור עצמי?
המועמדים הנרשמים לשתי עדיפויות יש לצרף תיאור עצמי אחד .יש לנסח את המסמך באופן חופשי
בהתאם להנחיות הבאות:
* תוכן :התיאור העצמי יכלול קורות חיים והתפתחות אישית ומקצועית ,תיאור והבהרה של כוונות
ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר שני במגמה המבוקשת.
*מבנה טכני :עד שני עמודים בגודל  A4מודפסים ,גופן  12 ARIALורווח של שורה וחצי.
מועמדים שנרשמים למגמה הרפואית והנוירופסיכולוגיה שיקומית בעדיפות שניה ,מתבקשים להוסיף
בנוסף לתיאור העצמי כחצי עמוד בו יתארו את מידת העניין שלהם וזיקתם לתחום הפסיכולוגיה
הרפואית או לנוירופסיכולוגיה שיקומית.

האם ניתן לשנות עדיפויות?
ניתן לשנות את העדיפויות עד לתאריך  20.2.2019בלבד (תאריך תום הרישום).
תמונת פספורט וצילום של תמונת פספורט
אנו דורשים צילום של תמונת פספורט .צילום תמונת הפספורט נועד לצרכים טכניים בלבד.

