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תכנית מצטיינים "דקלים" לקראת לימודי תואר שני בפקולטה למדעי הטבע
תקנון התכנית

מטרת התכנית
מטרת התכנית לאפשר לסטודנטים* מצטיינים חשיפה לפעילות מחקרית מגוונת במהלך
לימודיהם לתואר ראשון ,תוך הצטרפות לקבוצות מחקר עם חברי סגל בתחום לימודיהם.
קריטריונים להגשת מועמדות
רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שעומדים בקריטריונים הבאים:
 .1תלמיד מצטיין לתואר ראשון בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
הנמצא במדרג העליון של בני כיתתו.
 .2הסטודנט נמצא בעת קבלתו לתכנית בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות לתואר
הראשון ,שנות הלימוד התקניות בתואר ראשון.
כללי התכנית
 .1למתקבל לתכנית תוענק מלגת הצטיינות שנתית בסך  ₪ 15,000וכן תעודה המעידה על
השתייכותו לתכנית.
 .2הסטודנט מתחייב להירשם ללימודי תואר שני או דוקטורט במסלול ישיר בפקולטה
למדעי הטבע באוניברסיטת בן-גוריון מיד בתום התואר הראשון.
 .3במהלך השתייכותו לתכנית דקלים מחויב הסטודנט להירשם מידי סמסטר לקורס
התנסות מחקרית ,בהיקף של  4שעות שבועיות )המקנה  1נק"ז בכל סמסטר( בהנחיית
מנחה שיבחר.
 .4קורסי ההתנסות המחקרית יוכרו כחלק מתכנית הלימודים לתואר ראשון )עד  4נק"ז(.
 .5הסטודנט רשאי לבצע את כל קורסי ההתנסות המחקרית תחת הנחיתו של חבר סגל אחד,
או להחליף מנחה בתחילת כל סמסטר.
 .6הסטודנט מתחייב להגיש דו"ח בתום כל סמסטר ,הכולל תקציר המחקר אותו ביצע
במהלך הסמסטר .יש להחתים את המנחה ואת מרכז התכנית על הדו"ח ולהעביר אל
מזכירות המחלקה.
 .7קורסי ההתנסות המחקרית אינם מהווים תחליף לפרויקט מחקר .תלמיד שמבצע פרויקט
מחקר במסגרת לימודיו לתואר ראשון ,רשאי לבצע קורס התנסות מחקרית בהנחיית
החוקר שמנחה אותו בפרויקט המחקר ,אך עליו לבצע מחקר במסגרת ההתנסות ,שאינו
שייך לפרויקט.

 .8סטודנט בשנה האחרונה ללימודיו לתואר ראשון רשאי ללמוד קורסים לתואר שני.
ההרשמה לקורסים אלו תתבצע לאחר קבלת אישור מראש )בכתב( של יושב ראש ועדת
מוסמכים מחלקתי .הסטודנט יהיה פטור מתשלום שכר לימוד בגין קורסים אלו .במידה
שלא יעמוד בכללי התכנית יידרש לשלם עבורם רטרואקטיבית .קורסים אלו יוכרו,
באישור ועדת המוסמכים ,כחלק מתכנית לימודיו לתואר שני .בשום מקרה ,לא ישתקללו
קורסים אלו כחלק מתכנית הלימודים לתואר ראשון.
 .9תלמיד הלומד במסגרת העתודה הצבאית ,יידרש להציג את אישור הצבא ללימודיו
בתכנית.
 .10תלמיד שלא ימלא אחר אחד או יותר מכללי התכנית ,לרבות פרישה מהתכנית במהלך
לימודיו לתואר ראשון ,יידרש להחזיר את כל כספי המלגה.
הגשת מועמדות לתכנית
מועמד חדש
 .1המועמד יגיש למזכירות מחלקתו את המסמכים הבאים :טופס מועמדות ,קורות חיים
והמלצות )במידה שיש(.
 .2יתכן שיזומנו לראיון אישי מועמדים מתאימים.
 .3הקבלה לתכנית היא על פי החלטת ועדת מוסמכים פקולטית.
הגשת מועמדות לשנה שנייה בתכנית דקלים
סטודנטים שהתקבלו לתכנית דקלים חייבים להגיש מועמדות לשנה נוספת )שנה אחרונה
ללימודיהם לתואר ראשון(.
 .1על הסטודנט לשמור על רמת ציונים גבוהה )תתאפשר ירידה של עד  5נקודות בממוצע
יחסית לממוצע קבלתו לתכנית(.
 .2המועמד יגיש למזכירות מחלקתו את המסמכים הבאים :טופס מועמדות ,דו"ח בהיקף
עמוד אחד ,הכולל את תקציר המחקר ותכנית עבודה לשנה הבאה .על הדו"ח יהיו
חתומים הסטודנט והמנחה.
פרישה מהתכנית והחזרת כספי המלגה
סטודנט בתכנית דקלים ,שלא עמד באחד או יותר מכללי התכנית כמפורט בתקנון ,ידרש להחזיר
את כל כספי המלגה שנתנו לו ,באופן מיידי .דרישה להחזר מלגה תהיה גם בעת פרישה מהתכנית
טרם סיום תואר ראשון .ההחזר יתבצע באמצעות המחאה לפקודת אוניברסיטת בן-גוריון,
העברה בנקאית או תשלום באמצעות כרטיס אשראי .אי החזרת הכספים תגרום לעיכוב בקבלת
אישורי זכאות לתואר ראשון.
* הפנייה במסמך זה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

