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   ה אזרחית וסביבתית ערכת הרשמה למועמדים למסלול קש"ת במחלקה להנדס 

  
לתלמיד  מאפשר  תארים)  ושילוב  (קיצור  קש"ת  וסביבתית המחלקה    י מסלול  אזרחית    נים המעוניי ,  להנדסה 

הלימודים   שנת  במהלך  כבר  שני  תואר  לימודי  לשלב  מחקרי,  שני  תואר  ללימודי  בתואר  להמשיך  האחרונה 
המסלול    מלגה   לקבל  לכך  ובנוסף . שש   במקום   שנים   וחצי  לחמש  ושני  ראשון  לתואר  הזמן  סך  את  ולקצר  הראשון 

האקדמיים (ממוצע ציונים ומדרג) תואמים לספי הקבלה    הם ונתוני   בתחילת שנה ד׳ נמצאים  ה   ים מתאים לתלמיד 
לתלמיד  בפרט  מתאים  קש"ת  מסלול  במחלקה.  שני  תואר  ללימודי  להצטרף    פים המעדי   ים הנדרשים  שלא 

 תואמים לתנאי הסף הנדרשים למסלול מית"ר.    נם אי האקדמיים    הם שנתוני למסלול מית"ר או  
 קש"ת, מומלץ לעיין בשנתון המחלקה: לפרטים נוספים על לימודי התואר השני ועל מסלול  
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 הצטרפות למסלול 

נדרש   ים השוקל   ים תלמיד  קש"ת  למסלול  קש"ת"    ים להצטרף  למסלול  מוקדמת  "הרשמה  הטופס  את  להגיש 
ומחויב למזכירות המחלקה   ד׳  מטעם המחלקה   ים בתחילת שנה  מנחה  וועדת  למצוא  לאישור  יועבר  . הטופס 

התלמיד  ושל  המנחה  של  כוונות  הצהרת  בגדר  הוא  זה  טופס  שני.  תואר  ללימודי  לצרכי  .ה ההוראה  ומיועד   ,
להצטרף למסלול בפועל בהמשך, וגם אינו אישור של    .ה לקתי. אין בו משום התחייבות של התלמיד תכנון מח 

 המחלקה או של המנחה לאפשר קבלה בפועל. 
הרישום   מדור  אתר  דרך  הראשון,  התואר  ללימודי  האחרון  הסמסטר  בתום  יעשה  השני  לתואר  הרישום 

ובאו   בסיום האוניברסיטאי. הקבלה לתואר שני תותנה   אקדמיים    ם הישגי ב ו התואר הראשון,    של פן מלא  ראוי 
 . לספי הקבלה הנדרשים לתואר שני   התואמים בסוף התואר הראשון (ממוצע ציונים סופי ומדרג)  

 דרישות המסלול 
תאושר    ם שהצטרפות   ים תלמיד  קש"ת  שנת    ים יכול למסלול  במהלך  עודפים  שני  תואר  קורסי  שני  לקחת 

במסגרת מסלול קש"ת ללימודי תואר שני במחלקה,    כו ימשי בתואר הראשון. אם אכן    הם של הלימודים האחרונה  
 לתואר ראשון.    הם ללימודי המחלקה תממן את שכר הלימוד בגין הקורסים העודפים שנלמדו בסמסטר האחרון  

מנות, על פי התעריף המקובל    10לקבל מלגת קיום בסמסטר האחרון ללימודי התואר ראשון בגובה    ו יוכל   כמו כן 
מקבל   י לתלמיד  אותה  למלגה  ערך  שווה  (סכום  ראשון  לקבלת    י תלמיד   ים תואר  בתמורה  פנימי).  שני  תואר 
   ללימודים ולעבודת המחקר.   ם זמנ להתחייב להקדיש את רוב    יהם על   – המלגה  
קש"   י תלמיד  יוכל מסלול  ל   ו ת  מלגה  קיבל   24- לקבל  בה  התקופה  כולל  היותר,  לכל  במהלך    ו חודשים  מלגה 

יידרש   ו שיבחר   ים הסמסטר האחרון של לימודי התואר הראשון. תלמיד    ו שלא לממש את לימודי התואר שני, 
יידרש  כן  כמו  המקובל.  התעריף  פי  על  העודפים,  השני  התואר  קורסי  עבור  לימוד  שכר  להחזיר    ו לשלם 

לתואר שני מיד לאחר סיום פרויקט הגמר מסיבות    כו שלא ימשי   ים . תלמיד ו ברסיטה את המלגות שקיבל לאוני 
למשל, עקב אי יכולת לסגור את התואר הראשון במועד, עקב    -   ו להשיב את המלגות שקיבל   ו יתבקש   , כלשהן 

 לעבודת מחקר.   ם בהנחיית אי עמידה בתנאי הסף של התואר השני, או עקב חוסר רצון של המנחה להמשיך  
 
  

  



 
 

   www.bgu.ac.il  4796686-8-972שבע טלפון: -באר 653, הקמפוס ע"ש מרקוס, ת.ד. 30גוריון בנגב, בנין -אוניברסיטת בן

 

 

 
 טופס הרשמה מוקדמת למסלול קש"ת 

 ______________________  שם התלמיד/ה: 

 מס' ת.ז: 

 דוא"ל: 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

 כללי   –   מבנים הנדסת    � : IIהתמחות תואר  

     מיגון   –   מבנים הנדסת    �

      אוטכניקה י ג   –   מבנים הנדסת    �

 בניה ה ניהול    �

 תית סביב   ה הנדס   �

  הנדסת בטיחות ניהול ו   �

 

 

 __________________________  ___________________________  שמ/ות המנחה/ים: 

 _______________________________________________________  הגמר :   עבודת   כותרת 

  

  
 

 התלמיד/ה: 
 

 __________ חתימה: _______________   תאריך:   

בחתימה זו, אני מאשר/ת כי קראתי ואני מקבל/ת על עצמי את כללי תכנית קש"ת כפי שפורטו  

 במסמך לעיל 
  המנחה/ים: 

 שם:_____________ חתימה: _______________ תאריך: __________ 
 

 שם:_____________ חתימה: _______________ תאריך: __________ 
יו"ר ועדת ההוראה  

   לתואר שני: 
 

 שם:_____________ חתימה: _______________ תאריך: __________ 

  


