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למועמד 1

מועמד יקר,
תכנית "גבהים" הינה תכנית מצוינות לסטודנטים בלימודי הסמכה בפקולטה להנדסת
אווירונאוטיקה וחלל .מטרתה היא לעודד ולטפח מצוינות ,ליצור תשתית לדור העתיד של
המהנדסים והחוקרים המבטיחים ,ולעודד לימודי המשך לתארים גבוהים .מסמך זה מפרט את
נהלי התכנית ונהלי ההצטרפות אליה.
 .1נהלים

א .ראש תכנית "גבהים" הינו פרופ' משנה אבשלום מנלה.
ב .סטודנט בתוכנית "גבהים" לא יקבל תמיכה כספית מתוכנית "גבהים" אם הוא נתמך כספית
באמצעות תכנית המצוינים הטכניונית או מילגות פנימיות ו/או חיצוניות אחרות.

ג .על כל סטודנט בתוכנית ללמוד לפחות אחד מהקורסים "פרויקט מחקר" ו/או "פרויקט ניסוי"
בפקולטה במהלך השתייכותו לתכנית .מנחה הפרוייקט יהיה חבר סגל או חוקר בכיר מהתעשייה.
 .2הטבות

א .לכל סטודנט בתכנית ימונה יועץ אישי ,אשר יהיה חבר סגל בפקולטה ,שתפקידו ללוות את
הסטודנט במהלך חברותו בתכנית.
ב .כל סטודנט בתוכנית יקבל מלגת הצטיינות בהיקף שייקבע ע"י הפקולטה בכפוף לנהלים לעיל
ולזמינות תקציבית.
ג .לפי מידת צרכיה של הפקולטה ,לסטודנטים בתוכנית תינתן האפשרות לשמש כעוזרי הוראה
החל מהשנה השלישית ללימודיהם אם צברו מעל  100נק'.
ד .לכל סטודנט בתוכנית תינתן האפשרות לבחור ,במסגרת קורסי הבחירה הפקולטיים ,כל קורס
שנלמד בקמפוס בכפוף לאישור היועץ שלו ו/או ראש התוכנית ,ובלבד שהקורס הנבחר מופיע בשנה
השלישית ו/או האחרונה בתוכנית הלימודים המומלצת של הפקולטה הנבחרת.
ה .סטודנטים בתכנית שצברו מעל  100נק' יוכלו להירשם לקורסי מוסמכים בפקולטה.
 1המסמך נכתב בלשון זכר ,אך הכוונה לשני המינים.
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ו .סטודנטים בתוכנית יזכו להעדפה בבחירת פרויקט הגמר )פרויקט  (7-8בשנת לימודיהם
האחרונה.
ז .סטודנטים בתכנית יזכו לתעודת הצטיינות מיוחדת שתחולק בטקס ההצטיינות השנתי
בפקולטה.
ח .סטודנטים בתכנית יוזמנו למפגש חברתי שנתי עם הנהלת הפקולטה וחברי הסגל.
 .3הגשת מועמדות ,תנאי קבלה והשתייכות לתוכנית

יתקבלו לתכנית "גבהים" סטודנטים אשר ממלאים אחר כל הקריטריונים הבאים:
א .בעלי ממוצע מצטבר השייך ל  3%העליונים מתוך כל הסטודנטים אשר צברו לא פחות מ 36
נקודות במהלך שני הסמסטרים שטרם קבלתם לתוכנית ,ופחות מ  120נקודות בסך הכול.
ב .לא היו במצב "לא תקין" אקדמית במשך כל התקופה שלפני קבלתם לתכנית או במהלך
השתייכותם לתכנית.
ג .לא הועמדו לדין משמעתי במשך כל התקופה שלפני קבלתם לתוכנית או במהלך השתייכותם
לתוכנית.
ד .בדיקת הזכאות לשייכות לתכנית תתבצע מדי סמסטר.
ה .סטודנטים העומדים בקריטריונים הנ"ל יגישו (1) :גיליון ציונים מעודכן; )  (2הצהרה בדבר
תקינות אקדמית כמתואר בסעיפים ב' ו ג' לעיל; ) (3מכתב בקשה להצטרפות לתכנית ,בו יתאר
המועמד את הרקע האקדמי שלו ,הסיבה לרצונו להצטרף לתכנית ותוכניותיו המקצועיות
העתידיות.
ו .הרישום לתכנית יתבצע במזכירות לימודי הסמכה ,והקבלה לתכנית תהיה באישור ראש
התוכנית .ראש התכנית יוכל להחליט על קבלה אוטומטית או זימון סטודנט לראיון לפני החלטה
על קבלה לתכנית.
 .4חזרה למסלול לימודים רגיל

בסמכות ראש התוכנית להחזיר כל סטודנט בתוכנית "גבהים" למסלול לימודים רגיל ,אם חרג
מאחד מתנאי ההשתייכות .במקרה זה יוכרו לסטודנט כל הנקודות שצבר בלימודיו במסגרת תוכנית
"גבהים".

בהצלחה!
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