תקנון מלגות למחקר בינתחומי לתואר שני ,סמסטר א' תש"פ
מטרה
לעודד ולחזק את המחקר הבינתחומי באוניברסיטה באמצעות הענקת מלגות לתלמידי תואר שני על בסיס תחרותי.
הנחיות כלליות
קול קורא זה מבוסס על החלטת הוועדה המרכזת )שהופצה לביצוע ב 10 -לאוגוסט  .(2015המשנה לרקטור יאשר את המלגות
לאור המלצות ועדת מוסמכים פקולטית .תקנון זה כפוף לתקנון המלגות האוניברסיטאי.
תנאי הרשמה
 .1הסטודנט יסיים את ההשלמות לפני סמסטר א' ,תש"פ.
 .2הסטודנט יהיה במעמד "מן המניין" לא יאוחר מ .31/12/2019 -סטודנט במסלול המשולב לתואר שני זכאי להגיש בקשה
לשנה הראשונה ללימודי התואר השני במסלול ,למרות שיהיה במעמד "מן המניין" רק בשנה השנייה ללימודיו.
 .3המנחים ,המחלקה והפקולטה מתחייבים לזכותו/ה במלגה כמוגדר להלן ,לכל תקופת המחקר )לגביה מתייחסת
הבקשה(.
תנאי סף )על כל התנאים להלן להתקיים(:
 .1לימודים לתואר שני מחקרי באב"ג
 oסטודנט לתואר שני במסלול המחקרי ,באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 .2בינתחומיות המחקר
 oלפחות שני מנחים ממחלקות שונות ,או מנחה אחד שאינו ממחלקת הסטודנט .ניתן יהיה לאשר מנחה יחיד שאינו
מסגל אב"ג ,לאחר בחינתו ע"י ראש המחלקה אליה שייך המועמד ,ווידוא התאמתו להנחיה אקדמית.
 .3הישגי הסטודנט/ית עד כה
 oציון ממוצע לתואר ראשון בשליש העליון של השנתון או הישג דומה.
קריטריונים )על השיקולים להלן להילקח בחשבון בהערכת הבקשות(:
 .1בינתחומיות המחקר )במובן הרחב של המילה :בין-תחומי ,רב-תחומי ,או על-תחומי(
 oמידת הבינתחומיות לפי אופי המחקר.
 oתינתן עדיפות לסטודנטים שהמנחה  /כל המנחים שלהם אינם ממחלקת הסטודנט.
 .2חיוניות התמיכה לביצוע המחקר
 oתינתן עדיפות לסטודנטים שהמנחה  /כל המנחים שלהם אינם ממחלקת הסטודנט ,או שהם ללא קביעות.
 .3הישגי הסטודנט/ית עד כה
 oציונים בתואר ראשון ,המלצות והישגים אקדמיים )כנסים ,פרסומים וכד'(.
 .4חשיבות וייחודיות המחקר
 oבהתבסס על בקשת הסטודנט ,המלצת המנחה והערות ו' מוסמכים מחלקתית.
מקורות המלגה
 .1כל זוכה יקבל  8מנות מלגה לחודש לפחות ) 5מהקרן  1 +מהפקולטה  2 +מהמנחים( ,למשך כל תקופת המלגה ) 24חודש
לכל היותר( ,בכפוף לדוח התקדמות שנתי ולכללי נוהל המלגות.
 .2מחלקת הסטודנט תשלים את מלגות הסל )הסל אינו כולל מלגות מתקציבי מחקר של המנחים( ,לרמת המלגות
המקובלת במחלקה ועל פי הנהלים המקובלים במחלקה לכל התקופה .לדוגמא ,אם מלגת הסל המקובלת במחלקה 7
מנות ,הסטודנט יקבל  7מנות סל ) 5מהקרן  1 +מהפקולטה  1 +מהמחלקה =  2 + (7מנות לפחות מהמנחים )דרישת
המצ'ינג( ,משמע סה"כ  9מנות לפחות.
 .3אם המחלקה אינה מטפלת בהנפקת מלגות סל ,הפקולטה תדאג להשלמתן לרמה המקובלת.
 .4המחלקה ו/או הפקולטה רשאיות במקרים חריגים לסייע למנחים ללא קביעות לגייס את חלקם למלגה.
 .5הקרן לא תיתן מלגות בתקופות הארכה )מעבר לתקופה הנורמטיבית לתואר ,כהגדרתה בנוהל המלגות( מכל סיבה
שהיא.
לו"ז והנחיות הגשה
 .1בקשות למלגת מחקר בינתחומי יוגשו על גבי הטופס המצורף – כקובץ וורד )נספח ב'( ,כלל המסמכים הנלווים )כולל
הצ'ק ליסט( ירוכזו לקובץ  PDFאחד .כמו כן ,יש לרכז את נתוני המועמדים בטבלת האקסל המרכזת.
 .2מועד הגשת הבקשות ליו"ר ועדת מוסמכים במחלקת הסטודנט עד  23ביולי .2019
 .3מועד הגשת הבקשות ליו"ר ועדת מוסמכים פקולטי ייקבע ע"י הגורם הפקולטי ,בהתאם לשיקולים ולאילוצים הפנימיים
בכל פקולטה .מועד זה ייקבע בטווח שבין מועד ההגשה למחלקה ,לבין מועד ההגשה לבי"ס קרייטמן.
 .4המלצות הפקולטה יישלחו לבי"ס קרייטמן עד  12באוגוסט  ,2019בשעה .10:00
 .5החלטות המשנה לרקטור יופצו עד  31באוקטובר.2019 ,
 .6דוח התקדמות שנתי יוגש למרכזת לענייני מלגות ופרסים בבי"ס קרייטמן במהלך חודש יוני .2020
 .7על בסיס דוח ההתקדמות יוחלט אם להאריך את המלגה לשנה נוספת .אין צורך להגיש דוח מסכם בתום המחקר.
 .8משרד בי"ס קרייטמן מנהל את הטיפול האדמיניסטרטיבי במלגות הללו.
בברכה,
פרופ' גל דבוטון ,המשנה לרקטור

