מדור חשבונות סטודנטים ופרויקטים

פרויקט גמר /התמחות מעשית (סטאג')
א .כללי
פרויקט הגמר נועד להוות אינטגרציה של החומר הנלמד במכללה ודרכו מיישם הסטודנט את
לימודיו .ביצוע פרויקט יתקיים במהלך השנה האחרונה ללימודים והוא תנאי הכרחי לקבלת
הדיפלומה .אפשרות נוספת לביצוע עבודת גמר שעל הסטודנט להגיש ולהבחן עם תום לימודיו הוא
התנסות מעשית של הסטודנט במפעל במסגרת הסטאג' המיועד לסטודנטים המשלבים לימודים
ועבודה בתחום מקצוע הלימוד שלהם.
מעבר לשעות שנקבעו בתוכנית הלימודים בנושא פרויקט גמר ,יקבל כל סטודנט הנחיה ממנחה אישי
שילווה אותו בעבודה על הפרויקט .עבור הנחיה זו ישלם הסטודנט דמי הנחיה ,כפי שיקבע כל שנה
ע"י מה"ט .סטודנט יתחיל בעבודה על הפרויקט/סטאג' רק לאחר קבלת אישור המפקח על הצעת
הפרויקט או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז').
ב .הגשת הצעת פרויקט  /סטאג'
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

בשנה האחרונה ללימודים יש להגיש הצעת פרויקט או הצעה לסטאג'  .את ההצעה יש להגיש
עד ה 1 -במאי למסיימים בחודש יוני של אותה שנה או עד ה 1-לינואר למסיימים בחודש
פברואר של אותה שנה.
את הפרויקט ילווה מנחה אישי בעל תואר ראשון לפחות בתחום הרלוונטי בו מתבצע
הפרויקט.
הצעת פרויקט גמר או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז') יש להדפיס על פי דוגמא
הצעת פרויקט ב 3-עותקים לסטודנט בודד ו 6-עותקים לזוג סטודנטים.
בסוף כל עמוד של הצעת הפרויקט/סטאז' חותם הסטודנט ,המנחה ,והגורם המקצועי
במה''ט.
יש להחתים את ראש המגמה על הצעת הפרויקט/סטאז' ולהגיש את ההצעה למדור
פרויקטים.
יש לצרף להצעת הפרויקט טופס הרשמה לפרויקט אותה ניתן להוריד באתר המכללה >
מגמות לימוד > פרויקט גמר (במידה והפרויקט מתבצע במכללה עם מנחה מכללה).
עם הגשת הצעת פרויקט יש לשלם שכר לימוד לפרויקט ע"פ נוהל גבייה לפרויקטים שיפורט
בהמשך.
הצעת פרויקט או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז') מועברת לאישור הגורם המקצועי
במה"ט ע''י מדור פרויקטים.
לאחר אישור מה"ט נשלחת ההצעה המאושרת לסטודנט בדואר .במידה ויש הערות ,יש
לתקן את ההצעה על פי הערות ,ולהגיש שנית.
תוקף אישור המפקח הוא לשנתיים בלבד .במידה ועברו שנתיים והפרויקט לא הוגש להגנה,
יש להגיש שנית את ההצעה לאישור הגורם המקצועי במה"ט.

ג .הגשת פרויקט גמר
 .1סטודנט אשר עבר בהצלחה  2בחינות ממלכתיות יוכל להגיש את הפרויקט ולהגן עליו.
 .2בסיום העבודה על הפרויקט או התמחות המעשית (סטאז') יש להדפיס את הפרויקט על פי
דוגמת מבנה פרויקט כללית (או על פי מבנה פרויקט למגמה מתאימה).
 .3בדף הראשון של הפרויקט יש להציג את שם הפרויקט ,שם הסטודנט ,שם המגמה ,שם
המנחה וחתימתו ,שם ראש המגמה וחתימתו.
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 .4יש להגיש את הפרויקט ב 3-עותקים חתומים למדור פרויקטים.
 .5לפרויקט הגמר יש להוסיף :הצעת פרויקט חתומה ע''י הגורם המקצועי במה''ט (כרוך בתוך
פרויקט) ,טופס הצהרת סטודנט (כרוך בתוך הפרויקט) ,תקציר עבודה ב 5-עותקים (בנפרד),
טופס טיולים על גמר התחייבות למכללה (בנפרד).
 .6מועדי הגשת פרויקט :
 סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש יוני  :יוכלו לגשת למועד הגנות ראשון
במידה ויגישו את פרויקט עד  31/12ללא תשלום נלווים או עד  01/02בתוספת
תשלום נלווים .למועד הגנות השני יוכלו לגשת סטודנטים שיגישו את פרויקט עד
 01/05בתוספת תשלום נלווים.
 סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש פברואר :יוכלו לגשת למועד הגנות ראשון
במידה ויגישו את פרויקט עד  01/11ללא תשלום נלווים .למועד הגנות שני ייגשו
סטודנטים שיגישו פרויקט עד  ,30/08ללא נלווים .למועד הגנות שני יוכלו לגשת
סטודנטים שיגישו פרויקט עד  30/12ללא תשלום נלווים או עד  01/02בתוספת תשלום
נלווים.
 סטודנטים שיגישו פרויקטים מעבר למועדים הנ"ל  ,יוכלו להיבחן במועדים נוספים
שיקבעו אך לא יהיו זכאים להשתתפות מה"ט.
.7

כל הטפסים המוזכרים מופיעים באתר המכללה > מגמות לימוד>פרויקט גמר.

ד .שכר לימוד לפרויקט גמר
.1
.2
.3
.4
.5

שכר לימוד יסוד להנחית פרויקט עומד על  ₪ 1,800למנחה מכללה ו ₪ 400 -למנחה חוץ.
דמי הגנת פרויקט עומדים על .₪ 300
סה"כ תשלום למנחה מכללה הינו  )1800+300( ₪ 2,100ומנחה חוץ .)400+300 ( ₪ 700
דמי נלווים לפרויקט הם .₪ 270
סטודנטים אשר יגישו פרויקט עד  31/12בשנה האחרונה ללימודים יהיו פטורים מתשלום
נלווים לפרויקט.

ה .השתתפות מה"ט בשכר לימוד עבור פרויקט גמר
 .1על מנת לעודד סטודנטים להגיש פרויקט ולהבחן מוקדם ככל האפשר ,משתתף מה"ט חלקית
בסכום שכ"ל לפרויקט שהסטודנטים נדרשים לשלם  .ההשתתפות תינתן בכפוף לעמידה בתנאים
שיפורטו בסעיף ו'.
 .2גובה ההחזר למועד הגנת ראשון ( מועד א' ) הוא–  ,₪ 1,400גובה ההחזר למועד הגנות שני
( מועד ב) – הוא .₪ 1,120
 .3ההחזר לסטודנט יתבצע רק לאחר קבלת הסכומים ממשרד הכלכלה – מה"ט.
ו .התנאים לקבלת סכום ההשתתפות לסטודנט:
1
2
3
4

לומד במסלול הנדסאים.
קיבל ציון סופי של  55ומעלה ב 2 -בחינות חיצוניות לפחות .אחת לפחות שבוצעה ע"י מה"ט בשנה
האחרונה ללימודים.
ניגש להגנה על הפרויקט במועד הגנות ראשון או מועד הגנות שני כפי שמפורט בסעיף ז'.
קיבל במבחן הגנה על הפרויקט ציון סופי של  60ומעלה.
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ז .מועדים לביצוע הגנת פרויקטים לצורך קבלת השתתפות מה"ט
א .מועד הגנות ראשון -מועד א'
 מסלול לימודים יום או משולב שסיימו לימודיהם ביוני – נדרשים לבצע הגנה עד לתאריך
 31/3בשנה העוקבת.
 מסלול לימודים יום ארוך (אדריכלות) שסיימו לימודיהם בפברואר – נדרשים לבצע הגנה עד
לתאריך  31/12באותה שנה.
 מסלול לימודים יום או משולב שסיימו לימודיהם בפברואר – נדרשים לבצע הגנה עד
לתאריך  31/12באותה שנה.
ב .מועד הגנות שני – מועד ב'
 מסלול לימודים יום או משולב שסיימו לימודיהם ביוני – נדרשים לבצע הגנה עד לתאריך
 30/06בשנה העוקבת.
 מסלול לימודים יום ארוך (אדריכלות) שסיימו לימודיהם בפברואר – נדרשים לבצע הגנה עד
לתאריך  31/3בשנה העוקבת.
 מסלול לימודים יום או משולב שסיימו לימודים בפברואר – נדרשים לבצע הגנה עד לתאריך
 31/3בשנה העוקבת.
ח .סיכום
תאריכון בוגרי חודש יוני תשע"ו

עד
עד
עד
עד
עד
עד

01/05/2016
30/12/2016
01/02/2017
30/03/2017
01/05/2017
30/06/2017

הגשת הצעות פרויקט /סטאז'
הגשת פרויקט גמר מועד א ללא נלווים
הגשת פרויקט גמר מועד א בתוספת נלווים
הגנות פרויקט מועד א
הגשות פרויקט גמר מועד ב בתוספת נלווים
הגנות פרויקט מועד ב

-

סטודנטים אשר ייגשו להגנת פרויקט לאחר ה – 30/6/17 -לא יקבלו את השתתפות מה"ט בשכ"ל עבור
פרויקט גמר.
תאריכון בוגרי חודש פברואר תשע"ו

עד
עד
עד
עד
עד
עד

01/01/2016
01/11/2016
30/12/2016
30/12/2016
01/02/2017
30/03/2017

-

הגשת הצעות פרויקט /סטאז'
הגשת פרויקט גמר מועד א ללא נלווים
הגנות פרויקט מועד א
הגשת פרויקט גמר מועד ב ללא נלווים
הגשת פרויקט מועד ב בתוספת נלווים
הגנות פרויקט מועד ב

סטודנטים אשר ייגשו להגנת פרויקט לאחר ה – 30/03/2017 -לא יקבלו את השתתפות מה"ט בשכ"ל פרויקט
גמר.
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