מס' חוזה_________________ :
תאריך___________________ :
מחלקת לימוד_______________ :

התחייבות הסטודנט/ית – לעניין הכנת פרויקט הגמר
אני (הסטודנט/ית) _________________ ת"ז ______________________:הלומד/ת בהנדסאים באריאל ,מעוניין/ת לקבל הנחייה
עבור פרויקט הגמר כחלק מחובותיי לקראת זכאותי לקבלת דיפלומת הנדסאי.
לאור זאת אני אפעל בהתאם לנוהל זה ,לשם הצלחתי.
.1
.2
.3

נוהל זה מסדיר ומחייב את הסטודנט הרשום מעלה לגבי תהליך קבלת ההנחיה ,עד לזמן הבחינה וקבלת ציון העובר בהצלחה
ממה"ט.
כמנחה הפרויקט ,הסטודנט יכול לבחור ממאגר קיים על -פי המלצת ראש המחלקה או במנחה חיצוני ,עצמאי ,וזאת בהתאם
לכללי הנדסאים באריאל ואישור ראש המחלקה .המנחה יהיה אקדמאי בעל תואר או ניסיון מקצועי רלוונטי לתחום הפרויקט,
שאושר על-ידי מה"ט.
עם קבלת הסבר על מהלך הפרויקט על-ידי ראש המחלקה או בא כוחו לנושא ,וגיבוש נושא הפרויקט אל מול המנחה ,על
הסטודנט יחולו הכללים הבאים:
לוח זמנים להכנת הפרויקט:
א .במהלך שנת הלימודים האחרונה ללימודי הסטודנט במחלקה ,ובתנאי שעמד בכל תנאי הקדם על-פי דרישות
תקנון המחלקה ,הסטודנט יחל בקבלת הנחייה מן המנחה שנקבע .התקשרות הסטודנט עם המנחה נכנסת לתוקף
רק לאחר החתמת המנחה על התחייבותו והתחייבות הסטודנט בנייר זה מנגד.
ב .מתוך ראייה פדגוגית וניהולית" ,הנדסאים באריאל" שומר לעצמו את הזכות לשינוי בשיבוץ מנחה-מונחה ,על פי
שיקולו של ראש המחלקה.
ג .הפרויקט ינוהל לפי לוח הזמנים ודוחות התקדמות ,אשר ייקבעו על-ידי הנהלת המחלקה ומנחי הפרויקט
ומובאים בנספח  .2כל הדיווחים ידווחו על טופס רשמי של הנדסאים באריאל.
ד .כל חריגה מלוח זמנים זה דורש אישור מראש המחלקה .סטודנט אשר אינו עומד בלוח הזמנים על-פי נספח ,2
יחויב ברישום ובתשלום עבור קורס פרויקט גמר בשנה העוקבת ,לשם השלמת חובותיו הלימודיים.
ה .במידה והסטודנט לא יתייצב להנחיות בצורה סדירה ,או לא יתקדם על-פי דרישות המנחה ,יוכל המנחה להמליץ
להנהלת המחלקה לסיים את הקשר עם הסטודנט .במקרה כזה ,הסטודנט יצטרך למצוא מנחה באופן עצמאי
(שאינו מצוות הנדסאים באריאל) העומד בדרישות מה"ט ,ולתגמל את המרצה בנפרד.
ו .הגשה סופית  -בסיום כתיבת הפרויקט ,העבודה תבוקר על-ידי ראש המחלקה .העותק הסופי הכרוך על-פי תקנון
יחידת הפרויקטים ייחתם על-ידי מנחה הפרויקט וראש המחלקה .סיום הפרויקט הינו בהגשת הספר הסופי ודגם
(במידה ונידרש) וכן בחינה אישית בפועל כ"הגנה" על הפרויקט בפני בוחני מה"ט ,ומעבר בהצלחה.
ז .הנדסאים באריאל שומר לעצמו את הזכות לעניין זכויות היוצרים ,ולפיכך על-פי החלטת ראש המחלקה
והנדסאים באריאל ,יש ויוצג הפרויקט/יוזכר בתקשורת ,או בתערוכה או במיצג ,כחלק מחובות הסטודנט במהלך
לימודיו וקבלת ציון לעניין הפרויקט.

____________________
סטודנט/ית
_________________________

_____________________

רכזת פרויקטים הנדסאים באריאל

מנהלת הנדסאים באריאל

תאריך החתימה___________________ :
נספח  – 2מצ"ב

