לוח זמנים ושלבי ביצוע המחקר בתזה
 הצעת מחקר -הצגה ראשונית .במהלך סמסטר  , 1במסגרת הקורס "סמינר  1הצעת מחקר" בו נלמדים העקרונות
המנחים
בכתיבת הצעת מחקר ,הסטודנט יציג למשתתפי הקורס את הצעת המחקר שלו באמצעות מצגת.
 הצעת מחקר ראשונית .הצעת המחקר הכתובה של התזה ,תוגש עד תחילת סמסטר  2למורה הקורס "סמינר  1הצעת
מחקר"
תוך התייחסות להערות שהסטודנט קיבל לאחר הצגת המצגת .מורה הקורס יעיר ויאיר את הערותיו.
הסטודנט יתקן את ההצעה ויעבירה לבדיקת המנחה.
 הצעת המחקר המאושרת והחתומה על ידי המנחה ,תועבר לרכזת התכנית עד סוף חופשת הפסח (סמסטר  )2וזו
תעבירה
לבדיקת ראש התכנית או לבדיקת הועדה המלווה (בהתאם לתקנון התכניות השונות).
 תיקון הצעת המחקר .עד חופשת שבועות תחזור הצעת המחקר מראש התכנית או מהועדה המלווה עם רשימת הצעות
לתיקון.
תוך שבועיים ,הסטודנט יתבקש להכין  Re-battle letterבו פירוט התיקונים שנעשו או הסיבות לאותם תיקונים שלא
נעשו.
לאחר שהמנחה אישר את המכתב ,הסטודנט ישלח אותו לבודקי ההצעה ו/או לראש התוכנית לאישור.
 הגשה סופית של הצעת מחקר מתוקנת .הצעת המחקר הסופית תוגש עד סוף סמסטר  ,2לאחר התיקון והאישור הסופי
לרכזת התכנית .סטודנט שתיקון הצעת המחקר שלו לא אושרה סופית עד חודש לפני תחילת שנת הלמודים השנייה,
מזכירות החוג תישלח לו הודעה עם העתק למנחה שבמידה ועד תחילת סמסטר  3לא תימסר הצעת המחקר המתוקנת
לראש התכנית ,הוא יעבור למסלול הנלמד.
 מפגש דיווח התקדמות וקביעת לו"ז לשנה ב' .במדעי התזונה ובביוטכנולוגיה ,בתחילת סמסטר  3יתקיים מפגש
(פרטני עם המנחה ואיש סגל נוסף או קבוצתי בהנחיית ראש התכנית) בו כל סטודנט יסכם (במצגת) במשך  10דקות את
התקדמות המחקר שלו והכתיבה בשנה א' ויגיש לו"ז משימות לשנה ב' (במידה ונדרש) .בביוטכנולוגיה במועד זה
הסטודנטים יגישו את חלקי התזה/הפרויקט שכתבו עד כה (מבוא ,שיטות וחומרים ,תוצאות וחלקים מהדיון).
 הגשת מצגת ממצאי התזה והכנת פוסטר על הממצאים .במדעי התזונה ,במהלך סמסטר  4ללימודים ,מתקיים קורס
"סמינר 2
ממצאי מחקר" בו נלמדים עקרונות כתיבת תזה והכנת פוסטר (הנחיות מפורטות באתר התכנית) .בביוטכנולוגיה ובמדעי
המים
עד סוף סמסטר  4הסטודנטים יציגו למנחה את התקדמות כתיבת התזה.
 הגשת עבודת התזה .עבודת התזה תוגש לרכזת התכנית לאחר חתימת המנחה ,בתום שנתיים מתחילת הלימודים
בתכנית ולא
יאוחר מה 1-במרץ של השנה העוקבת (לא יאוחר מסוף אוקטובר למתחילים את לימודיהם בסמסטר  .)2אי הגשת התזה
לאחר
 4שנים מתחילת המחקר ,תגרור דרישה לתשלום שכר לימוד של שנתיים (בהתאם לחוזה עליו חתום הסטודנט וזאת
למרות
שהסטודנט לא שילם בפועל את שכ"ל).
 ציון על התזה הכתובה ובחינה בע"פ
רכזת התכנית תישלח את התזה להערכת שני בוחנים אשר ייקבעו ע"י ראש התכנית בהתייעצות עם המנחה (על פי
התקנון המתאים בכל תכנית) .הבוחנים והמנחה יעריכו את התוכן והאיכות של המחקר ושל העבודה הכתובה באמצעות
הטפסים המובנים המצורפים בהמשך ויתואם עמם מועד לבחינה בעל פה.
 הבחינה בעל פה תנוהל על ידי מנהל בחינה שנקבע על ידי ראש התכנית .משתתפים בה המנחה והבוחנים (כמפורט בנוהל של כל תכנית). בטרם הבחינה יגיש כל אחד מהבוחנים והמנחים את הציון על העבודה הכתובה למנהל הבחינה. הסטודנט יציג את ממצאי עבודתו במשך  30דקות ולאחר מכן הבוחנים יציגו לו שאלות .בתום הבחינה ,הסטודנט יקבל את הציוןהסופי כמו גם הנחיות לתיקונים ,באם יידרש.

במידה והתזה הוגשה באיחור (מעבר ל 1 -במרץ) ,על כל סמסטר איחור ,תופחת נקודה אחת מהציון הכללי על התיזה.
 תוך שבועיים מתום הבחינה הסטודנט יתקן את העבודה הכתובה. לאחר בדיקת ביצוע התיקונים המנחה יחתום על התזה והסטודנט יגיש אותה לרכזת התכנית .במדעי התזונה נדרשים  3עותקיםמודפסים ( 1למנחה 1 ,למזכירות 1 ,לספריה).

ציון סופי וסגירת חובות לתואר .חלוקת הציונים לתואר היא כדלקמן:
מחקרי
נלמד
40%
בקורסים
הציונים
שקלול
שקלול הציונים בקורסים 80%
ציון על העבודה הכתובה 30%
20%
ציון פרויקט המחקר
30%
ציון הבחינה בעל פה

