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 תקנון תוכנית "מפתח" לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון
 

 רקע
תוכנית "מפתח" של מרכז המחקר לקריפטוגרפיה יישומית ואבטחת הסייבר )להלן "מרכז 

מהמחלקות למדעי המחשב, הנדסה המחקר"( מיועדת לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון 
ומתמטיקה. מטרת התוכנית להנגיש באופן בלתי אמצעי את הסטודנטים המצטיינים עם 

 לתוכנית יתקבלו מספר מצומצם של סטודנטים. .הסייבר אבטחתתחום 

ההתמחות כוללת  ר.במחקר בתחום הסייביוכלו להתמחות במסגרת התוכנית, הסטודנטים 
פגישות על בסיס קבוע עם חברי הסגל הבכיר והשתלבות בפרויקטים מחקריים של מרכז 

פרויקט הגמר של התואר הסטודנטים לבצע את וכלו י בחרו בכך,בנוסף, במידה וי הסייבר.
  הראשון במסגרת המרכז.

 כניתוהצטרפות לת
של חבר/ת סגל במרכז לצירוף הסטודנט/ית מותנית בבקשה  רפות סטודנטים לתוכניתהצט

 לתוכנית.

 הליך בחינת המועמדות
היכולות  נטים לתוכנית, תוך שיקלול דיחליט על קבלת סטו ראש הוועדה המדעית של המרכז

 יאל המחקרי שלו/ה.ציות, המקצועיות והאישיות של הסטודנט/ית והפוטנהאקדמ

 ביצוע פרויקט במרכז
הגמר לתואר  פרויקט, לבצע את במידה ויבחרוסטודנטים המשתתפים בתוכנית יוכלו, 

בהם.  עוסקהפרויקט יהיה באחד מנושאי המחקר שהמרכז  .במסגרת המרכז הראשון
פרויקטים מתוך מבחר לבחור או  הםמשללהציע פרויקט ים המשתתפים מוזמנים הסטודנט

 המרכז. המוצעים על ידי 

המשך לימודים פרויקטים מחקריים בולטים יוכלו לשמש כבסיס לעבודת תיזה במסגרת 
להציג את עבודתו להתבקש תוכנית יכול  סטודנט המבצע פרויקט במסגרת ה תואר שני.ל

 מעת לעת, במצגת או בפוסטר.

 בתוכניתזכויות סטודנטים המשתתפים 
יוכלו לקבל עדיפות ו ש"ח 1000ע"ס  תזכאים למלגה חודשי טודנטים המשתתפים בתוכניתס

צוות פיתוח מהלך חופשת הקיץ כחלק מ, שתבוצע בבשכרלהשתתפות בהתמחות מעשית 
התוכנה המקצועי הפעיל במרכז. ההתמחות כוללת השתלבות בצוות התוכנה וקבלת ניסיון 

 .תוכנהמשמעותי בפיתוח 

מחקר הוייעוץ בנוגע לבחירת תחום  ליוויוכלו לקבל ישירצו בכך סטודנטים משתתפים 
המחקר של המרכז, כמו גם סיוע בבחירת מנחה מתאים וקבלת תחומי מתוך לתואר שני 

 מלגה גבוהה במהלך ביצוע התואר השני.
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 עזיבת התוכנית
סטודנט לא עומד בתנאי אם ה תוכניתבסטודנט   ו שלהשתתפותאת לסיים רשאית ועדה וה

לפני הדחת הסטודנט מהתוכנית, יוזמן הסטודנט לשימוע בפני . ההשתתפות של התוכנית
ועדה תודיע לסטודנט אודות החלטתה. החלטת ו. האת טיעוניו הציגלבה יוכל  עדהוהו
ודנטים שהתקבלו הליך זה לא תקף בנוגע לסט ר.ולערע ולא ניתנתעדה היא סופית והו

 , להם לא יתבצע תהליך שימוע לפני עזיבת התוכנית.נאילתוכנית על ת

 בהודעה של חודש מראש.  בכל עת שירצה, סטודנט רשאי לעזוב את התוכנית


