
 
 ואר שני תלהנחיות 

 שנה"ל תשפ"א –לכימיה המחלקה 
 
 

 :חשובים דגשים 'מס על לימודך במחלקה להלןלהקל  על מנתסטודנט/ית יקר/ה,  

   : תכנית הלימודים .1
 

 .התאם לשנתון ובהתכנית נקבעת בתיאום עם המנחה 
  נק"ז עבודת מחקר )תזה(.  14 -נק"ז קורסים ו 28)לתואר  ותנדרש נק"ז 42סה"כ  

 
בשנה בדיוק, הכוללות  את הנקודות  נק''ז 21-להירשם ל נדרשיםהזכאים למלגת שכר לימוד מלגאים 

 .נק"ז בסמסטר 5.5 -עבור "עבודת גמר" ולא פחות מ
 

 : ללא נק"ז() כלל אוניברסיטאייםקורסי חובה 

 אחת לשנה – 900-5-2002הדרכת בטיחות מספר קורס  .1
 פעם  אחת מהלך כל התואר– 900-5-05001 –לומדה להכרת החוק למניעת הטרדה מינית  .2
  204-2-8030עד  204-2-8023 בכל סמסטר מספר אחר –סמינר תלמידי מחקר  .3
 מספר לא משתנה 204-2-6666בכל סמסטר במהלך התואר  –סמינר מחלקתי  .4

 
 
 

 :(נק"ז 14) גמרעבודת 

 נק"ז 6 204-2-8884 נקודות זכות: 14עבודת גמר צריכה להיות בסך הכל 
 נק"ז 8 204-2-8885                                                                        

 
  :במהלך תואר חשובים שלבים  .2

 )מקוון(.   טופס קביעת מנחההגשת  :סמסטר א

  :סמסטר ב
  הגשת הצעת מחקר 
  .הסטודנט יגיש לשופט את הצעת המחקר + תכנית לימודים 
  .קבלת אישור יו''ר ועדת מוסמכים 
  לפקולטה )מקוון(.   טופס הצעת מחקרהגשת 
  
 'להעביר ובסמסטר האחרון לתואר ( 204.2.4689) לסמינר מסכםחובה להירשם  בסמסטר ג או ד

   (16:00הרצאה במסגרת סמינר תלמידי מחקר. )ימי א' שעה 

   סמסטר ד: 
 תוגש ישירות למזכירות לימודי  ים, יו''ר ועדת מוסמכיםת המחקר חתומה ע''י הסטודנט, מנחעבוד

 עותקים )כל עותק בשמרדף לא כרוך(.  2. מס' עותקים כמספר המנחים + בפקולטהמוסמכים 

  עבודת והגשת עותקי עבודת הגמר ייבדק תדפיס הלימודים לאחר  –תהליך השיפוט ובחינת גמר
 השופטים יתואם מועד לבחינת גמר. שלחוות הדעת כל בלת . בקהגמר תשלח לשופטים

 הגשת עבודה סופית לאחר קיום הבחינה ב-PDF .  
 

 הנחיות למלגאים: .3

כמו כן,  .בכפוף לכללי האוניברסיטה והמחלקה ובהתאם למשאבים העומדים לרשות המחלקה יינתנו מלגות
 בנוסף למלגה, תינתן משרה לתרגול והדרכה בקורסי המחלקה. .מלגות מוגברות ויינתנ לתלמידים מצטיינים
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 . על מנת לנמשיך ולבל מימון מלגות לפחות 85לתשומת לבכם, הנכם נדרשים בשנה ב' לתואר בממוצע ציונים 

 
  שכ''ל מלגות קיום ותשלום 

למחלקה לכימיה במעמד של סטודנט פנימי ימומן על ידי המחלקה במלגת קיום, מלגת סטודנט שהתקבל 
 שכ"ל והעסקה )מינוי בהוראה(.

לפחות. גובה המלגה ייקבע על פי מפתח אשר  80הממוצע הנדרש בתאר ראשון לשם קבלת מלגה הוא 
ף במימון משתנה משנה לשנה, בהתאם למשאבים העומדים לרשות המחלקה. מנחים יכולים להשתת

 המלגות בהתאם ליכולות שלהם.

 .₪ 352גובה מנת מלגה לתלמידי תאר שני הוא 

 

הארכת  ואושרהמתייחסות לתקופת לימודים נורמטיבית של שנתיים לתואר שני. במידה הנ"ל ההנחיות 
 .(7777.2.420)חובה להירשם לקורס "כתיבת עבודת גמר" , םלימודי

 בתקופת הארכה המחלקה לא מממנת מלגת קיום ומלגת שכ"ל. יש אופציה לבקש מימון על חשבון מנחה,

 באישור הפקולטה

  1641/2646-08ובטלפון   tsipi@bgu.ac.il ציפי  עםלכל שאלה ועניין ניתן ליצור קשר 

 
   בהצלחה!
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