תכנית מצטיינים למחקר – הגשת מועמדות לשנת הלימודים תשע"ז
הודעה על תכנית מצטיינים לשנה ג'
התוכנית מיועדת לעודד תלמידים מצטיינים להמשיך בלימודי מחקר בפקולטה ,ותאפשר לסטודנטים
לסיים תואר ראשון ( )BAותואר שני מחקרי ) MBAאו  ,)MAתוך ארבע שנים מתחילת התואר
הראשון .הגשת המועמדות פתוחה לתלמידי המחלקה לניהול בכלל המסלולים.
משתתפי התוכנית ידרשו לעמוד בתוכנית תובענית ומאתגרת .הפקולטה תתמוך בסטודנטים
המשתתפים בתוכנית במתן מלגות קיום :
בשנה הראשונה לתוכנית (שנה ג' של תואר ראשון)  10מנות מלגה
בשנה השנייה לתוכנית (תואר שני)  8מנות מלגה ובמימון מלא של שכר לימוד לתואר שני מחקרי.
קבלת המלגה מותנת בעמידה בממוצע מינימלי של  85בקורסי התואר השני הנלמדים בשנה הראשונה.
מבנה התוכנית המוצע
תואר ראשון ,שנה ג':
( )1המשתתפים ישלימו במהלך שנה זו את כל חובות התואר הראשון.
( )2המשתתפים ילמדו ארבעה קורסים לתואר שני (שניים בכל סמסטר) מתוכנית הלימודים במחלקות
לתואר שני  .קורסים אלו יבחרו בהנחיית חבר הסגל אשר ילווה את הסטודנט מתחילת שנה ג'.
קורסים אלו לא יחשבו במניין קורסי תואר ראשון ,וימנו במניין הקורסים לתואר שני.
( )3הסטודנט יעבוד במהלך השנה עם חבר הסגל המלווה על פיתוח רעיון לתזה .במידת האפשר ,יתחיל
בכתיבת הצעת התזה .העבודה המשותפת עם חבר הסגל המלווה תוכל להיחשב בחלקה כמחקר
מודרך ,ותזכה את הסטודנט במקסימום  6נק"ז (עד שני קורסי מחקר מודרך סמסטריאליים 3 -נק"ז
לקורס) .קורסים אלו יוכלו להוות תחליף לקורסי בחירה בלבד ,במחלקה לניהול .במהלך חופשת
הקיץ יכתוב הסטודנט את הצעת התזה ,בהנחיית חבר הסגל המלווה .את ההצעה יש להגיש עד
לחודש לאחר תחילת הלימודים בשנה הרביעית.
( )4דרישת מעבר לשנה הרביעית היא ממוצע  87ומעלה בתואר הראשון ( 84ומעלה עבור בוגרי תואר דו
חוגי בניהול ובכלכלה) .תואר שני ,שנה א' (שנה רביעית):
( )1לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת הסמסטר ,תאושר הצעת התזה .לאחר אישור הצעת המחקר
יועבר הסטודנט למסלול מחקרי בתואר שני .תנאי מקדים לכניסה למסלול המחקרי בתואר שני,
הוא שהציון הממוצע בקורסי התואר השני שנלמדו במהלך השנה הראשונה לתוכנית (שנה ג' של
תואר ראשון) יהיה לפחות .85
( )2לאחר קבלת ההצעה ,במהלך השנה ,יעבוד הסטודנט על התזה.
( )3הסטודנט ילמד ארבעה קורסים בכל סמסטר ,וימלא את כלל חובות הקורסים במהלך שנה זו (סה"כ
 12קורסים לכל התואר) .לימודים אלו יתקיימו עפ"י דרישות תכנית הלימודים במחלקה לתואר שני
ובהתוויית המנחה.
( )4הסטודנט יגיש את עבודת התזה לשיפוט בתום השנה הרביעית.

קריטריונים לקבלה לתוכנית ותהליך המיון
מאחר ומספר המקומות בתוכנית מוגבל ,יערך מיון קפדני של המועמדים להשתתף בתוכנית .על מנת שהתהליך
יהיה יעיל ,נדרש שיתוף פעולה מלא מצד הסטודנטים ,לאורך כל שלבי המיון.
ניתן להגיש מועמדות לתוכנית מציון ממוצע  87ומעלה בסוף שנה ב' (תלמידי המסלול הדו מחלקתי – הממוצע
הקובע הוא הממוצע המשוקלל של שתי המחלקות) .סטודנטים במסלול הדו-חוגי בכלכלה ובניהול יכולים
להגיש מועמדות לתוכנית החל מציון ממוצע  84ומעלה.
תהליך המיון יתבצע באופן הבא:
מורשים ללוות בתוכנית -רק חברי סגל אקדמי בפקולטה לניהול רשאים לשמש כחברי סגל מלווים
למשתתפים בתוכנית (סגל אקדמי נלווה לא רשאי ללוות  -ראו למטה את רשימת חברי הסגל המורשים
לשמש כחברי סגל מלווים בתוכנית).
חברי סגל שיהיו בשבתון בשנה"ל תשע"ז לא ישמשו כחברי סגל מלווים לסטודנטים המצטרפים
לתוכנית.
 .1בתקופה שבין ה  15.5.16ל - 14.6.16-הנכם מתבקשים לפנות באופן עצמאי לחברי סגל מלווים
פוטנציאליים וליזום פגישה ,בה תיבחן האפשרות לשיתוף פעולה במסגרת התוכנית .בתקופה זאת
הנכם מתבקשים:
א .לקרוא ולהבין את תחומי המחקר של חברי סגל מלווים פוטנציאליים על מנת לפנות לאלו בעלי
תחומי המחקר בהם תרצו להתעמק .ניתן לפנות ליותר מחבר/ת סגל אחד/ת לצורך הכרות.
ב .לאחר שקבעתם פגישה עם חבר/ת סגל ,יש ליידע בעניין הפגישה את מרכז התוכנית ,ד"ר אלון ליסק
בדוא"ל . lisaka@som.bgu.ac.il
ג .בטופס הרישום יהיה ניתן לרשום עד שני חברי סגל כמלווים ,תוך ציון עדיפות .ניתן לרשום בטופס
הרישום רק חברי סגל שהביעו את הסכמתם ללוות את הסטודנטים בתוכנית.
חברי הסגל המלווים הפוטנציאליים יראיינו את הסטודנטים (יתכנו מספר פגישות) .חברי הסגל
שירשמו בטופס הרישום יעבירו במהלך חודש יולי למרכז התוכנית את התרשמותם מהמועמדים.

אנא הקפידו לפנות לחברי סגל רק בתקופת הזמן שתוארה למעלה (עד ל 14-ביוני)  ,על מנת שנוכל
לסיים את התהליך בזמן.
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הנכם מתבקשים להעביר את טופס המועמדות המופיע מטה ,עד לתאריך  ,3.7.2016לידי אריקה
ממזכירות המחלקה לניהול ,בדוא"ל mgtst2@som.bgu.ac.il
שימו לב -במידה ואתם מעוניינים לעבוד עם שני חברי סגל במידה שווה ,או בהנחיה משותפת ,יש
לציין זאת בטופס .בנוסף אין צורך להעביר ציונים ,המזכירות תעביר ציונים מעודכנים לאחר תום
סמסטר ב'.

 .3מרכז התוכנית ישקלל את ציוני המועמדים (יועברו על ידי המזכירות בתום בחינות סמסטר ב') עם הערכות
חברי הסגל המלווים ועם ניסיון קודם בתחום המחקר האקדמי 12 .המדורגים ראשונים יוזמנו לראיון עם
מרכז התוכנית בתחילת ספטמבר .מתוכם יבחרו לתוכנית עד שבעה סטודנטים אשר ימצאו כמתאימים
ביותר .הודעות למתקבלים ימסרו במהלך ספטמבר  .2016תחילת התוכנית הינה בתחילת שנה"ל תשע"ז.
לשאלות נוספות ניתן לפנות לד"ר אלון ליסק ,מרכז התוכנית ,בדוא"לlisaka@som.bgu.ac.il :
חברי סגל מהמחלקה לניהול היכולים להנחות ניתן למצוא באתר המצ"ב:
&page=1סגל אקדמי=http://in.bgu.ac.il/fom/Management/Pages/staffMembers.aspx?view

חברי סגל נוספים מהפקולטה לניהול היכולים להנחות ניתן למצוא בלינק המצ"ב:
http://in.bgu.ac.il/fom/Pages/%d7%a1%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-GGFBM.aspx

טופס הגשת מועמדות לתוכנית "מצטיינים למחקר"
אני מבקש/ת להגיש מועמדות לתוכנית "מצטיינים למחקר" בשנת תשע"ז.
פרטים אישיים
 שם ושם משפחה___________________________________________ :


ת.ז___________________________________________________ : .



טלפון נייד_______________________________________________ :



דואר אלקטרוני____________________________________________ :



כתובת מגורים____________________________________________ :



מסלול הלימודים שאליו אני שייך/ת_______________________________ :



לתלמידי המסלול החד מחלקתי – מגמה___________________________ :



לתלמידי המסלול הדו מחלקתי -המחלקה הנוספת____________________ :

שם חבר/ת הסגל עמו/ה אני מעוניין/ת לבצע את המחקר:
עדיפות ______________________:1
עדיפות ______________________:2
תחום עניין כללי למחקר______________________________________ :
מידע נוסף -נא לצרף קורות חיים ,מכתב בקשה מנומק בו מפורט המניע להשתתפות בתוכנית ,רקע קודם
במחקר ותוכניות לעתיד  .במידה ויש ,נא לצרף המלצות הקשורות לעבודה מחקרית קודמת (לדוגמא במחקר
מודרך ,עוזר/ת מחקר וכו') .נא לא לצרף המלצות שאינן קשורות למחקר.

