תוכנית המצטיינים ע"ש גיטה שרובר
התוכנית נועדה לעודד ולפתח את פוטנציאל היצירתיות של הסטודנטים ,להרחיב את אופקי ההשכלה וליצור
הקשרים מעמיקים בין המדעים המדויקים וההנדסה לבין מדעי הרוח והאמנויות .המשימה העיקרית המוטלת על
משתתפי התוכנית הינה ביצוע פרויקט מחקרי בהנחיית אנשי סגל מהמכללה או ממוסדות אחרים.
התוכנית מעניקה לזכאים הטבות אקדמיות וכלכליות ,כמפורט בתקנון התוכנית.
סטודנט אשר עומד בתנאי הסף להצטרפות לתוכנית ,יגיש את מועמדותו לוועדת תוכנית המצטיינים על פי לוח
הזמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר.
מתוך כלל הסטודנטים מגישי הבקשות אשר עמדו בתנאי הסף ,תחליט הוועדה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,אילו
סטודנטים יעברו ראיון קבלה בועדת תוכנית המצטיינים.
ועדת תוכנית המצטיינים תקבע מי מבין המועמדים יצטרף לתוכנית המצטיינים .אין אפשרות לערער על החלטות
של ועדת תוכנית המצטיינים.

הגדרות
"המכללה" – עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר).
"סטודנט" – מי שנרשם ללימודים במכללה והתקבל על ידה כסטודנט מן המניין.
"תוכנית מצטיינים" – תוכנית אשר תכליתה לעודד מצוינות בקרב סטודנטים.
"ועדת תוכנית המצטיינים" – ועדה אשר מונה לפחות שלושה חברי סגל תתמנה על ידי סגנית הנשיאה לעניינים
אקדמיים.
"תוכנית לימודים מלאה" – תוכנית לימודים מלאה ,כפי שהיא מוגדרת בשנתון הלימודים או היקף לימודים שלא
יפחת בכל מקרה מ 90%-מסך נקודות הזכות בהתאם לתוכנית הלימודים בשנתון ובמחלקה הרלוונטית.
"שכר לימוד" – שכר לימוד הנהוג במכללה כמפורט בתקנון שכר הלימוד ובהתאם לשנתון הרלוונטי.
"סטודנט חדש" – סטודנט שנה א' במסלול לימודי בוקר.
"סטודנט ותיק" – סטודנט שנה ב' במסלול לימודי בוקר וכן סטודנט שנה ג' הנמנה על מסלול לימודי קריירה.

תנאי הסף להצטרפות לתוכנית
תוכנית לימודים מלאה.
התקיימות של אחד מהתנאים שלהלן:
סטודנט חדש -במסלול לימודי בוקר אשר עומד באחד מהספים הבאים:


ציון בחינה פסיכומטרית  675בצירוף ממוצע תעודת בגרות .90



ציון בחינה פסיכומטרית  600בצירוף ממוצע תעודת בגרות .108



בוגר מכינה קדם אקדמית בתחומי מדעי הטבע או בתחום ההנדסה בממוצע ציונים של 95

סטודנט ותיק  -במסלול לימודי בוקר אשר ממוצע ציוניו מצטבר בשנות לימודיו הקודמות לעת בשנות לימודיו
הקודמות לעת הגשת בקשת ההצטרפות הינו  90ומעלה
תהליך הצטרפות לתוכנית המצטיינים
סטודנט אשר עומד בתנאי הסף להצטרפות לתוכנית ,יגיש את מועמדותו לוועדת תוכנית המצטיינים על פי לוח
הזמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר.
מתוך כלל הסטודנטים מגישי הבקשות אשר עמדו בתנאי הסף ,תחליט וועדת תוכנית המצטיינים ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,אילו סטודנטים יעברו ראיון קבלה בועדת תוכנית המצטיינים.
ועדת תוכנית המצטיינים תקבע מי מבין המועמדים יצטרף לתוכנית המצטיינים ,ותנמק את בחירתה.
מספר המצטרפים לתוכנית יהיה עד  5סטודנטים לשנת הלימודים הרלוונטית מתוך כלל הסטודנטים במכללה,
בכפוף להימצאות מקור תקציבי.
תנאי להמשך השתתפות בתוכנית
סטודנט השייך לתוכנית בתום שנת לימודים ,יוכל להמשיך להימנות עליה בשנת הלימודים החדשה בכפוף
להתקיימות התנאים שלהלן ובאופן מצטבר:
ממוצע ציונים מצטבר של לפחות  90בכל שנות הלימודים.
ביצוע תוכנית לימודים מלאה בכל שנת לימודים.
סטודנט יוכל להשתייך לתוכנית לתקופה שאינה עולה על  4שנים במידה והצטרף לתוכנית בשנה א' ללימודיו
במסלול הבוקר ו שאינה עולה על  4שנים במידה והצטרף בשנה ג' ללימודיו במסלול קריירה.
ביטול השתתפות בתוכנית
לוועדת תוכנית מצטיינים יש סמכות להחליט על ביטול השתתפותו של סטודנט בתוכנית במקרים מיוחדים
ונדירים ,וללא קשר לעמידתו בתנאים להמשך ההשתתפות בתוכנית .ביטול השתתפות בתוכנית ינבע ,בין היתר ,מן
הנסיבות המנויות להלן :א – הסטודנט הורשע בוועדת משמעת; ב – הסטודנט אינו משתתף בצורה סדירה ברוב
הפעילויות בתוכנית וללא הצדקה.
ביטול השתתפות בתוכנית יבוצע בכפוף להחלטת הוועדה ובאישור של סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים.
פרטי התוכנית
 הטבות כלכליות
מלגת לימודים בגובה  ,8,500כפוף לתוכנית לימודיו של הסטודנט בפועל.
בתום השנה הראשונה לחברות הסטודנט בתוכנית זכאי הסטודנט למחשב נייד ,בתנאי שהציג ממוצע ציונים 90
במהלך שנת החברות הראשונה.
יובהר כי :ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות חלוקת והקצאת המלגות על פי צרכים
משתנים .השינויים הנובעים מהחלטותיה של ועדת המלגות יפורסמו מעת לעת.

 הטבות אקדמיות


הסטודנט ילווה על ידי חבר סגל בכיר החל מסוף השנה הראשונה בתוכנית .מטרת הליווי היא לסייע
בבניית תוכנית לימודים אישית ,גמישה ורב תחומית.



השתתפות בקורסים מאתגרים המיועדים לחברי התוכנית בלבד ואשר יבואו במקום הקורסים הכלליים,
בכפוף לקיום תקציב וקבוצת סטודנטים מינימאלית.



שימת דגש על פרויקטים בקורסים מתקדמים ,כאשר עבור חברי התוכנית יהווה הפרויקט אחוז משמעותי
יותר מהציון הסופי.



מתן אפשרות להקדים את פרויקט הגמר לסמסטר ב' של שנה ג' במסלול הבוקר ולשנה ד' במסלול
קריירה



השתתפות בכינוסים מדעיים במהלך שנים ג' ו-ד' במסלול הבוקר ובשנים ד' ו-ה' במסלול קריירה

בכפוף להשלמת כל חובותיו האקדמיים ,הסטודנט יקבל עם הדיפלומה תעודה רשמית נפרדת על שנמנה בתוכנית
המצטיינים של המכללה.

