כללים הנוגעים לתואר מוסמך במדעי כדור הארץ
עדכון אחרון16.12.19 :

הקדמה
במכון למדעי כדור הארץ מנוהלים חמישה חוגים/תכניות למוסמך )חלקם בשיתוף חוגים  /פקולטות
נוספים(:
החוג למוסמך בגיאולוגיה )חוג  ,590מסלול (6040
החוג למוסמך במדעי האטמוספירה )חוג  ,545מסלול (6041
החוג למוסמך באוקיינוגרפיה )חוג  ,592מסלול (6042
החוג למוסמך במדעי הסביבה )חוג , ,591מסלול (6090
התכנית למוסמך בהידרולוגיה ומשאבי המים )חוג  ,589מסלול  6044ומסלול (6046
לכל אחד מהחוגים/התכניות למוסמך )ולכל אחת משתי ההתמחויות( ,יש ראש חוג/תכנית שאחראי עליו/ה,
כפי שרשום )יחד עם מידע שימושי נוסף( באתרי האינטרנט הבאים:
אתר האינטרנט של המכון/החוג/התכנית
https://earth.huji.ac.il
https://sviva.huji.ac.il
https://env.huji.ac.il
https://water.huji.ac.il
אתר האינטרנט של הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע
http://science.huji.ac.il/he/Msc_links
אתר האינטרנט של מדור הרישום
.http://info.huji.ac.il/courses/master/faculty/all/grid/all
בנוסף ,הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע קובעת מדיניות ומשקיפה על ענייני תארי מוסמך דרך וועדת
ההוראה של הפקולטה )שבראשו יושב סגן הדיקן לענייני הוראה( ודרך בית הספר ללימודי מוסמך:
.http://science.huji.ac.il/he/foudaton-of-the-masters-school
רשימת הקורסים לכל מסלול למוסמך נמצאת בשנתון:
.http://shnaton.huji.ac.il
ענייני קבלה לדוקטורט )בסוף לימודי מוסמך או במסלול ישיר לדוקטורט )עד סוף השנה השנייה ללימודי
המוסמך; ראו גם מטה( ,מנוהלים ע"י הרשות לתלמידי מחקר:
.http://www.research-students.huji.ac.il
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כללים הנוגעים לתואר מוסמך במדעי כדור הארץ
* כל הרשום להלן בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה
בכל מקרה אין לחרוג מנהלי/תקנון הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע או מתקנון האוניברסיטה עברית.
על התלמיד לעיין גם בנהלי/תקנון הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע ובתקנון האוניברסיטה העברית:
http://science.huji.ac.il/he/teaching-procedures
http://science.huji.ac.il/he/Msc_links
.http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/nahal
קבלה ללימודי מוסמך
סטודנט/ית יכול/ה להתקבל ללימודי מוסמך אם ממוצע ציוני הבוגר הוא  85לפחות .מועמדים שציוני הבוגר
שלהם נע בין  80-85יתקבלו רק באישור וועדת לימודים של המכון למדעי כדור הארץ .מועמדים אלה
ידרשו לקורסי השלמה בהתאם לתואר הראשון שלהם ולקביעת המדריכים ,בתאום ראש החוג.
במידה וציון הבוגר הוא בין  ,75-80ניתן להתקבל לשנת הכנה למוסמך ,בסופה וועדת הלימודים תישקול
קבלה למוסמך.
נדרש פטור באנגלית ברמה האוניברסיטאית על מנת להתקבל לתואר מוסמך.

הרישום
הרשמה ללימודי לגאולוגיה לתואר מוסמך מתבצעת בשני ערוצים :
א .ברמה אוניברסיטאית) :מדור רישום וקבלה( באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב .ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה ,מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים
הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר .לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס
הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.
המנחה:
תלמיד הלומד במסלול לימודים מחקרי נדרש למצוא מנחה/ים שידריך אותו בעבודת המחקר ובכתיבת
עבודת המוסמך הכתובה .מציאת המנחה היא באחריות התלמיד .על התלמיד למצוא מנחה עד תחילת
שנת הלימודים הראשונה לתואר מוסמך .המנחה הראשי חייב להיות מהסגל האקדמי של האוניברסיטה
העברית .ניתן לשלב גם מנחה נוסף שאינו מהסגל האקדמי.
נושא המחקר נבחר בהתייעצות עם המנחה/מנחים.
מבנה התואר:
התואר כולל לימודים של  32נקודות זכות )נ"ז( ומחקר בנחיית אחד או כמה ממורי החוג .ישנה אפשרות
לשילוב מנחה מהמכון למדעי כדור הארץ/סביבה ומנחה ממוסד אחר.
תכנית הלימודים נקבעת בהתייעצות עם המנחה ואישור הוועדה המלווה.
בתום השנה הראשונה נדרשים הסטודנטים להגיש הצעת מחקר ונבחנים עליה בפני הוועדה המלווה .בסוף
התואר נדרשים הסטודנטים להבחן על המחקר שביצעו בפני הוועדה המלווה.
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פירוט מבנה הבחינות והיקפם נמצא בקובץ "כללי כתיבת תזה לתואר מוסמך".
הוועדה המלווה:
במהלך הסמסטר הראשון ללימודי התלמיד על המנחה/ים לשלוח לראש החוג/התכנית הצעה לוועדה מלווה
לתלמיד לאחר קבלת הסכמת החוקרים להיות בוועדה .הוועדה תכלול  2-3ממורי החוג/התכנית בנוסף
למנחה/ים )ניתן לכלול גם חוקרים בתחום שאינם מורים בחוג/בתכנית כאשר לפחות אחד מהם
מהאוניברסיטה העברית( .אחד מן המורים מהאוניברסיטה העברית ימונה כראש הוועדה המלווה.
הוועדה המלווה תתכנס לפחות פעמיים** .1 :לפני תחילת הסמסטר השלישי ללימודי התלמיד תתכנס
הוועדה לבחינת אמצע בה תישפט גם הצעת המחקר .2 .לאחר הגשת עבודת המוסמך הכתובה תתכנס
הוועדה לבחינת המוסמך הסופית .הוועדה תוכל להתכנס גם בכל מועד אחר לפי בקשת חבריה ,בקשת
אחד המנחים ,בקשת התלמיד ,או בקשת ראש החוג/התכנית .שינוי בהרכב הוועדה יקבע ע"י ראש
החוג/התכנית .החלטות הוועדה מתקבלות ברוב דעות כאשר לכל המנחים יחד קול אחד ולכל חבר שאינו
מנחה קול אחד.
**מומלץ לוועדה המלווה להתכנס גם בתחילת לימודי המוסמך כך שכל אחד מחברי הוועדה המלווה יכול
להביט במערכת הקורסים המוצעת למועמד ולהציע שינויים לפי הצורך .מערכת הקורסים הסופית של
המועמד תאושר ע"י ראש החוג/התכנית.
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