תקנון תכנית "מרחבים" ללימודי תואר שני למצטיינים
* התקנון מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד כמובן

מטרת התכנית
קריטריונים להגשת מועמדות
לתכנית "מרחבים" רשאים להגיש מועמדות תלמידים מצטיינים ( 20%עליונים) ,מכל תכניות
הלימודים ,המסיימים את השנה השנייה ללימודי התואר הראשון .הקבלה מותנית בממוצע ציונים,
בהמלצת מנחה ובמכסה השנתית .תינתן גם אפשרות מוגבלת למתאימים להצטרף לתכנית בסמסטר
ב' של שנה ג' .ההצטרפות תתבצע באמצעות בקשה מיוחדת לוועדת התכנית מלווה בכל הטפסים של
הליך המיון הרגיל.
הליך המיון
בכל שנה באביב ייצא קול קורא לתכנית "מרחבים" .הגשת טפסי המועמדות על ידי התלמידים
תתבצע עד ה 31-ליולי בכל שנה .הטפסים יכללו:
א) טופס מועמדות כללי;
ב) המלצת מנחה המעידה על הסכמתו להנחות את התלמיד בשנת התכנית וכן במהלך התואר השני
במידה והתלמיד יעמוד בדרישות התכנית;
ג) תכנית מחקר ראשונית לתואר השני (עמוד אחד ,עד סוף הסמסטר השני של שנה ג');
ד) תכנית עבודה עם המנחה לשנה ג' (עמוד אחד);
ה) טופס התחייבות של התלמיד לעמידה בתנאי התכנית.
הליך ההגשה יתבצע כדלהלן:
 .1את טפסי המועמדות יש להגיש עד סוף יולי למזכירה לענייני סטודנטים באופן אלקטרוני.
 .2ועדה בראשות רמ"ח תדון בכל המועמדים לתכנית "מרחבים" ותפרסם החלטות עד סוף אוגוסט.
 . 3התלמיד המתקבל לתכנית יירשם אצל המזכירה לענייני סטודנטים ויקבל הנחיות למימוש התכנית.
כללי התכנית
 .1על תלמיד המתקבל לתכנית "מרחבים" להודיע עד סוף סמסטר א' בשנה ג' אם הוא מתחייב
להירשם ללימודי תואר שני בנתיב המחקרי במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי מיד בתום לימודי
התואר הראשון ,או לחילופין למסלול ישיר לדוקטורט במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי.
 .2תלמיד ב"מרחבים" יירשם ל 2-קורסים לתואר שני בסמסטר ב' של שנה ג' ללימודי התואר
הראשון .הקורסים ייקבעו על ידי המחלקה ,בתיאום עם הסטודנט והמנחה .במידה והתלמיד יתחייב
להירשם לתואר שני ,מימון לשכר הלימוד לקורסים הנ"ל יגיע מהמחלקה.
 .3מועמד לתכנית "מרחבים" יבחר מנחה כבר בשלב ההרשמה לתכנית ,יגיש תכנית עבודה לשנה ג',
יבצע אותה וכן יבצע את סמינר שנה ג' בהנחיית המנחה בתחום הלימודים המיועד לעבודת הגמר.
 .4בסוף כל סמסטר יקבל התלמיד פרס כספי על פי המלצת המנחה.
 .5תלמיד שירשם לתואר שני בסוף שנה ג' ויתקבל על בסיס הרישום כאמור ללימודי התואר השני
יזכה במהלך לימודיו לתואר השני וכפוף לעמידתו בדרישות התואר ,לחבילת הטבות כספיות שתכלול:
א .מלגת קיום בהיקף של  4מנות כל חודש למשך  10חודשים.
ב .מינוי לתפקיד עוזר הוראה בהיקף של  12.5%שנתי.
ג .פטור מלא משכ"ל לתואר שני.
 .6תלמיד שיודיע כי הוא פורש מהתכנית בסוף שנה ג' ולא ירשם לתואר השני ,ייחשבו הקורסים
שלקח במסגרת התכנית ,לצבירה הנדרשת במסגרת התואר הראשון וימומנו על ידי התלמיד.
 .7המחלקה תהיה רשאית להפסיק לימודי תלמיד בתכנית "מרחבים" בשל חוסר התאמה אקדמי,
הכל כפוף לתקנוני האוניברסיטה.
 .8עם סיומה המוצלח של התכנית יקבל בוגר התכנית תעודה המעידה על השתתפותו.

