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הצעת מחקר לתלמידי מסטר ,החוג לביולוגיה ימית
התלמיד יגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה הצעת מחקר בהיקף של עד  5 -עמודים ,אשר תכתב באנגלית.
ההצעה תכלול רקע ספרותי ,מטרות ,שיטות ,תוצאות ראשוניות ,חשיבות המחקר וספרות (רשימת הספרות אינה
נכללת במנין העמודים) .לאחר הגשת ההצעה תכונס "ועדת שיפוט" אשר חבריה יכללו את המנחה/ים התלמיד
ושני חוקרים נוספים .התלמיד יציג בפני הועדה את שאלת המחקר ,תכנית עבודתו ,כולל סקירת הרקע הספרותי,
תכנית המחקר המתוכננת ותרומתה המדעית של העבודה הצפויה .הוועדה תשאל את התלמיד שאלות הבהרה
ותבחן את התאמת המחקר המוצע לקריטריונים של עבודת מוסמך בחוג ,הן בהיבטיה המדעיים-אקדמיים והן
בהיבטיה הלוגיסטיים (כגון הזמן הדרוש להשלמתה ,זמינות מימון וציוד ,סיכוי ההצלחה וכד') .לוועדה ייפוי כוח
לאשר ,לדחות או לדרוש שינויים בהצעת המחקר .אישור הוועדה יידרש כתנאי להמשך עבודתו של התלמיד.
במקרה בו תדרוש הוועדה שינויים בתכנית המחקר ,יהיה על התלמיד להגיש לוועדה הצעת מחקר מתוקנת ( 2-5
עמודים) תוך חודש ימים .הוועדה תחליט על קבלת או דחיית ההצעה המתוקנת תוך שבועיים מיום
הגשתה .במקרה שבו הצעת המחקר שמתוקנת של סטודנט נדחית ,תכונס ועדה ובה מנחה הסטודנט ,ראש
החוג ויו"ר ועדת ההוראה ,ובה יידונו המשך לימודיו של הסטודנט בחוג.
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