פרסים ומלגות
מלגות קיץ
מלגות קיץ (לחודשים יולי ,אוגוסט וספטמבר) יינתנו לתלמידים מצטיינים ,שיתקבלו למחלקה לתאר שני
או שלישי ,אשר יתחילו את עבודת המחקר בתקופה זו.

מלגות לתואר שני
מלגות קיום ומלגת שכר לימוד
המחלקה לכימיה מעניקה מלגות קיום ומלגות שכר לימוד לתלמידי/ות תואר שני וזאת על מנת שיוכלו
להשקיע את כל זמנם בעבודת המחקר .בנוסף ,תלמידי/ות המחקר משולבים כעוזרי הוראה במעבדות
ההוראה ובתרגולים של קורסי המחלקה .היקף משרת ההוראה והשיבוץ הפרטני ייקבעו על פי צרכי
המחלקה בשילוב עם מידת ההתאמה של תלמיד/ת המחקר לתרגול בקורסים השונים של המחלקה.
התנאים לקבלת מלגת קיום ומלגת שכר לימוד הם:


קבלה ללימודי תואר שני במעמד "מן המניין"



ממוצע ציונים  80ומעלה בלימודי התואר הראשון:



הסכמת מנחה
סטודנטים שסיימו את התואר הראשון בציון של  90ומעלה יוגשו למלגת הצטיינות פקולטית ,מדי שנה
מקצה הפקולטה מספר מסוים של מלגות בהתאם לתקציבה.
גובה מלגת הקיום של המחלקה תלוי בממוצע הציונים של התואר הראשון.
מספר והיקף המלגות שיוענקו כל שנה יהיו בהתאם למשאבים העומדים לרשות המחלקה ובכפוף
לנהלי האוניברסיטה.
המלגה ניתנת למשך שנתיים בלבד (משך זמן לימודים נורמטיבי של תואר שני)
תלמידים שהתקבלו ולא עומדים בתנאים הנ"ל יוכלו לקבל מלגת קיום מתקציב החוקר בלבד (במעמד
"משלים" רק שנה אחת עד להשלמת התנאים למעבר לתלמיד "מן המניין" שנקבעו בעת הרישום).
מלגת שכר הלימוד אינה מכסה את עלות בחינת הגמר כמו גם את עלות השירותים הנלווים (רווחה
ואבטחה).
מלגת הקיום ניתנת ב 5-לחודש העוקב.
קבלת מלגה במהלך התואר (ללא קשר למקור המלגה) ,מותנית בעמידה בתנאים האקדמיים המפורטים
באתר הפקולטה/שנתון פקולטהhttps://in.bgu.ac.il/teva/Pages/Shnaton/Shnaton.aspx. :

מלגות לתואר שלישי
מלגת קיום ומלגת שכר לימוד
המחלקה לכימיה מעניקה מלגות קיום ומלגות שכר לימוד לתלמידי/ות תואר שלישי וזאת על מנת שיוכלו
להשקיע את כל זמנם בעבודת המחקר .בנוסף ,תלמידי/ות המחקר משולבים כעוזרי הוראה במעבדות
ההוראה ובתרגולים של קורסי המחלקה .היקף משרת ההוראה והשיבוץ הפרטני ייקבעו על פי צרכי
המחלקה בשילוב עם מידת ההתאמה של תלמיד/ת המחקר לתרגול בקורסים השונים של המחלקה.

מספר והיקף המלגות ,כולל מלגות קיום מוגברות ,ייקבע בהתאם למשאבים העומדים לרשות המחלקה
ובכפוף לנהלי האוניברסיטה
דוקטורנטים חדשים מוזמנים להגיש מועמדות למלגות הצטיינות של בי"ס קרייטמן פרטים באתר
המחלקה ובאתר קרייטמן:
https://in.bgu.ac.il/teva/chem/Pages/Milgot_0518.aspx
https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/ScholarShipsSearch.aspx
המלגה במסלול הרגיל ניתנת לפרק זמן של  4שנים ,ובמסלול הישיר ל 5-שנים (משך זמן לימודים
נורמטיבי לתואר שלישי במסלול הרגיל והישיר לדוקטורט ,בהתאמה).
קבלת מלגה מותנת בעמידה בתנאים האקדמיים המפורטים באתר של בית ספר קרייטמן:
https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx
מלגות למועמדים חדשים מצטיינים .פרטים באתר בי"ס קרייטמן:
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx
מלגות למועמדים מצטיינים למסלול ישיר לדוקטורט .פרטים באתר בי"ס קרייטמן:
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx
בנוסף למלגה ,בכל המסלולים לתואר השלישי ,תינתן משרה לתרגול והדרכה בקורסי המחלקה ,בהתאם
לצורכי המחלקה.

מלגות תחרותיות ופרסים
המחלקה מעודדת הגשת תלמידים מצטיינים למלגות תחרותיות.
מידע על מלגות ופרסים על בסיס תחרותי באתר המחלקה ,מזכירות האקדמית ובאתר בי"ס קרייטמן:
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx
יש לעיין בכללים להענקת מלגות באתר מזכירות
אקדמיתhttp://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx :

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה .ניתן לפנות אל ציפי מהרבני 077-7459429
ובכתובת מיילtsipi@bgu.ac.il:

