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 אבולוציה של התנהגות:  שם הקורס 

 

 Adi Livnat       adi.livnat@gmail.com עדי לבנת  : ואימייל שם המרצה

 221.4019: קורס

   תכני הקורס: 

 דרווין ולמארק: אבולוציה ומנגנוניה •

 האבולוציה של האינסטינקט:  •

 מה הוא אינסטינקט?  -

 קט כמערכת סבוכההאינסטינ -

 האבולוציה של המולדות   -

 ( וחידושיות באבולוציה של ההתנהגותco-optionאופציה ) -קו •

 ארגון ההתנהגות  •

 האבולוציה כתהליך למידה  •

 אבולוציה של ריטואלים   •

 אבולוציה של שיתוף פעולה   •

 המודולריות של המח •

 השלכות לאתיקה   •

   מבט על ההתנהגות האנושית דרך העדשה האבולוציונית  •

 

 : הרכב הציון הסופי

סיכומים שבועיים   20%מצגת,  10%, מאמר 40% בחני פתע. הרכב הציון הסופי: וללא מבחנים  ללא 

 .בכיתה השתתפות  30%, של חומר הקריאה קצרים בכתב

  פירוט: 

הגשה  , שוליים סטנדרטים. 12גודל   Times עמודים רווחים כפולים, פונט   10-15מאמר סופי: 

 דקות( על המאמר.   15מצגת קצרה )הגשה סופית עבור ציון.  . עבור קבלת הערות מוקדמת ללא ציון 

גודל   Times עמודים רווחים כפולים, פונט 1-2סיכומים שבועיים קצרים בכתב של חומר הקריאה: 

 יש למסור עותק מודפס בתחילת השיעור.   , שוליים סטנדרטים. 12

ניתן  שיחה לפחות פעם אחת. טודנט יוביל השתתפות סדירה בשיעורים. בנוסף, כל סהשתתפות: 

אם יש צורך מיוחד   מעבר לזאת  יעורים מכל סיבה ללא פגיעה בציון ההשתתפות. ש  3לוותר על 

     חלופיות עם המרצה. חובה לתאם משימות בהעדרות, 
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