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יו"ר ועדות תלמידי מחקר במחלקות

מאת  :ראש מינהל הפקולטה
שלום רב,

הנדון :מלגות קיץ לסטודנטים מצטיינים המועמדים ללימודי  M.Sc.ו Ph.D -במחלקות
הפקולטה בשנה"ל תשע"ב )(2012
במגמה להתחרות בהצלחה עם האוניברסיטאות האחרות על קבלת סטודנטים מצטיינים ללימודים
לתארים גבוהים ,הוחלט על המשך קיום התוכנית להשתלמות קיץ למועמדים מצטיינים ללימודי
"מגיסטר" ו" -דוקטור" במחלקות הפקולטה בקיץ תשע"א.
.28.4
28.4.
אבקשכם להביא מידע זה ביום הפתוח לתארים מתקדמים שיתקיים ב.4.2011 -

להלן פרטי התוכנית:
.1

.2

.3

מועמדות למילגה
1.1

סטודנטים מצטיינים בלימודי תואר ראשון בממוצע של  90ומעלה ,שמסיימים
בשנה"ל תשע"א את לימודיהם לתואר "בוגר" באוניברסיטה בארץ או בחו"ל,
ומתקבלים אצלנו לשנה"ל תשע"ב ללימודי תואר שני ,באחת ממחלקות
הפקולטה ,במעמד מן המניין.

1.2

סטודנטים מצטיינים בלימודי תואר שני שמסיימים בשנה"ל תשע"א את
לימודיהם לתואר שני באוניברסיטה בארץ או בחו"ל ,והמתקבלים לשנה"ל תשע"ב
ללימודי תואר שלישי ,באחת ממחלקות הפקולטה.

גובה המילגה
2.1

למצטיינים שבין המועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני תוענק מילגה
חודשית הניתנת בפקולטה לתלמידי ) M.Sc.קוד .(2

2.2

למצטיינים שבין המועמדים שיתקבלו ללימודי דוקטורט תוענק מילגה
חודשית הניתנת בפקולטה לתלמידי ) Ph.Dקוד .(3

משך המילגה
.30.9.
 1.07.עד30.9.2011 -
שלושה חודשים ברציפות לתקופה :מ1.07.2011 -

1

 .4חובות המילגאי
בתקופת הזכאות למילגת הקיץ ישובץ המילגאי במסגרת פעילות ההוראה והמחקר ,באחת
ממחלקות הפקולטה למדעי הטבע ,בהנחיית אחד מחברי המחלקה .היקף הפעילות ופרוט השיבוץ
יהיו בהתאם לצרכי המחלקה וע"פ קביעת הרמ"ח והמנחה.
על המילגאי חלה חובת נוכחות באוניברסיטה במשך כל תקופת קבלת המילגה.

 .5הגשת בקשות למילגות קיץ
בקשה למילגת קיץ תוגש ע"י המועמד/ת למזכירות המחלקה ,ע"ג הטופס הרצ"ב ,בצרוף אישור
הרשמה לתואר שני או שלישי ,ואישור ציונים מעודכן )לאלה שלמדו באוניברסיטה אחרת(.
הבקשות תובאנה לדיון במחלקה ותועברנה ,בצרוף המלצת הרמ"ח ,לאישור הדיקן.
מספר מילגות הקיץ שיאושרו הינו מוגבל ,והוא ייקבע ע"י הפקולטה לאור רמת ההישגים של
המועמדים .המילגות הנ"ל מיועדות לסטודנטים מצטיינים בלבד.
את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הפקולטהwww.bgu.ac.il/teva :
מועמדים שתאושר להם מילגת הקייץ יוזמנו ע"י המחלקה לחתום על קבלת המילגה תוך
שבוע ימים.

נא להביא לידיעת חברי הסגל והמנחים במחלקתך כי מועמדים שאושרה להם מילגת
קייץ ומבטלים את הרשמתם למחלקתך לשנה"ל תשע"ב ,יחוייבו להשיב את כספי
המילגה ,מיד עם ביטול הרשמתם.
המעוניינים יגישו מועמדותם למחלקה לא יאוחר מ.1.6.2011 -
את המלצות מחלקתך יש לדרג ע"פ קדימויות ,ולהעביר לפקולטה לגב' מיכל רוקני ,עוזרת ללימודי
מוסמכים ,לא יאוחר מ 12.6.2011 -בקשות שיגיעו אלינו לאחר המועד הנ"ל לא יובאו לדיון.

נא להביא לידיעת הסטודנטים המצטיינים
במחלקתך המתעניינים בהמשך לימודים
לתארים גבוהים ולידיעת חברי הסגל.

ב ב ר כ ה,
אפרים ויגדר
העתק :דיקן הפקולטה
יו"ר ועדת מוסמכים פקולטית
ע/ללימודי מוסמכים
ממונות על המינהל במחלקות
ת.ת 1.6.2011
לוט:
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