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חובות תלמידי מחקר (סטודנטים לתארים מתקדמים):

אתר. 1.
כל תלמיד מחקר חייב לבנות אתר שיכלול מידע בסיסי:

-תמונה
מנחה - אם כבב נקבע) תחילת הלימודים, -מעמד (תואר,

דו"א) טלפון, -קואורדינטות (מקום ישיבה,
-כותרת ותאור קצר של המחקר

לא מומלץ לכלול פרטים -קורות חיים קצרים (כולל רשימת פרסומים,
כי האתרים כתובת וטלפון בבית ושירות צבאי, אישיים כמו מצב משפחתי,

pdf נגישים לכל העולם) כקישור לקובץ
-מטלות הוראה

דוגמאות של אתרים טובים (לא מושלמים):
http://physics.bgu.ac.il/~anatdul

http://physics.bgu.ac.il/~erezam

http://physics.bgu.ac.il/~etzioni

http://physics.bgu.ac.il/~gurwiche

אך הרשימה הנ"ל מציינת את המינימום אפשר להוסיף מידע נוסף,
יש לבנות אתר מידע זה צריך להיות נגיש בקלות ולא מוסתר. הדרוש.
סטודנט שלא יעמוד בדרישה זו תוך חודש מתחילת שנת הלימודים.
כל לא יוכל לקבל חתימה של יו"ר ועדת הוראה על שום מסמך חיוני.

סטודמט חייב לתחזק ולעדכן את האתר שלו.

סמינר. 2.
כל תלמיד מחקר חייב לתת סמינר בנושא מחקר שלו במשך לימודיו
הסמינר (ארבעה סמסטרים לתואר שני ושמונה סמסטרים לתואר שלישי).
חייב להתקיים במסגרת הרגילה המאפשרת לכל חבר סגל ולכל סטודנט
ולפני בחו"ל)  אנשים  כאשר  בקייץ  מיוחד  סמינר  ולהקשיב (לא  לבוא 
סטודנט המגיש עבודת גמר חייב לצרף אליה העתק הגשת עבודת גמר.
רצוי בציון התאריך שבו התקיים. של הודעה רשמית על הסמינר שלו,
לא תישלח עבודת שההודעה תהיה חתומה ע"י אחראי על הסמינר.
גמר לשיפוט לפני שהעבודה הוצגה באחד מן הסמינרים המחלקתיים.
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במסלול משולב סמינר אחד יינתן לפני הגשת הצעת מחקר ללימודי
ועוד אחד לפני הגשת עבודת גמר. תואר שלישי,

רשימה הפצה. 3.
חובה להירשם לרשימת הפצה

phys-graduates

הסטודנט ישא בתוצאות אם הוא לא כל המידע יועבר בערוץ זה.
יקבל מידע בגלל אי הרשמה.

מאגר הצעות מחקר ועבודות גמר. 4.
מיד אחרי אישור ההגשה של הצעת מחקר או עבודת גמר יש לשים קובץ

בתיקיה מתאימה: SUBMISSIONS ב pdf

. PhD_thesis או MSc_thesis או PhD_proposal או MSc_proposal

של משפחה  בשם  יתחיל  הקובץ  שם  בהתאם, להיקרא  חייב  הקובץ 
הצעות מחקר תהיינה נגישות .einstein_PhD_prop.pdfלדוגמא המגיש,
מומלץ לשים עבודות גמר תהיינה נגישות לכולם. רק לועדת הוראה.

עבודת גמר גם באתר.

בחירת מנחה. 5.
יש לקיים שיחת עייון עם שלושה חוקרים לפחות ולהחתים אותם על

טופס קביעת המנחה.

ועדת הוראה
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