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בס"ד

הוראות למילוי טופס בקשת מלגה לשנה"ל תשע"ו

תואר שלישי

(דוקטורנטים)

את הבקשות נא לשלוח למדור מלגות עד יום ראשון  ,ט' בחשוון
תשע"ו  2 ,בנובמבר  2015או למסרם אישית במרכז שמ"ע שבבניין
 ,502/19אזור מורשת ישראל.
תלמידי הפקולטות למדעים מדויקים  ,הנדסה ,מדעי החיים ורפואה יפנו בקשותיהם לפקולטה.
א .תלמידים מצטיינים יוכלו להגיש בקשה למלגה על הצטיינות בלימודים ,וימלאו חלק א'
בלבד* .תלמידים המגישים בקשות גם עקב מצבם הכלכלי ,ימלאו גם חלק ב' ,יצרפו תלושי
משכורת מתאימים ,ויוכלו לקבל תוספת.
ב .סטודנט הנכלל באחת מהקטגוריות הבאות יידחה על הסף:
 1.לא הגיש תכנית מחקר או דו"ח התקדמות במועד שהתבקש לעשות כן ע"י הוועדה לתואר
שלישי.
 2.סטודנט ,שהתקבל להשלמות.
 .3החל את לימודיו לפני שנה"ל תשע"ג.
 .4ממוצע ציוניו לתואר שני פחות מ  ,82% -וציון תזה פחות מ .85% -
 .5סטודנטים שהתקדמותם במחקר אינה משביעת רצון.
 .6סטודנטים שמקבלים מלגה ממקור אחר או מימון שכה"ל.
 .7סטודנט אשר לא התקבל לאוניברסיטה או לא ערך תכנית עד חודש לאחר תחילת שנה"ל.
 .8תושבי חו"ל.
 .9הצעת מחקר בדיון (טרם אושרה).
ג .במקרה של הפסקת לימודים – תבוטל המלגה.
ד .סטודנטים ,שסיימו את לימודי ה M.A. -באוניברסיטה אחרת ,יצרפו אישור על ממוצע
ה M.A -והתיזה.
ה .עפ"י הנחיות גזברות האוניברסיטה המלגות מועברות ע"י ועדת המלגות למדור שכ"ל .מדור
שכ"ל שולח את יתרת הזכות בהמחאה לפקודת הסטודנט רק לאחר ניכוי חובותיו של
הסטודנט לאוניברסיטה.

* -בכל מקרה יש לחתום ע"ג הטופס.
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בקשת מלגת הצטיינות לשנה"ל תשע"ו

לתואר שלישי
מחלקה_________________ :
שנת התחלת לימודי התואר השלישי :תש "__
מסלול:
רגיל
תלמיד במסלול הישיר :כן  /לא
תלמיד במסלול המשולב :כן  /לא
השלמות

לשימוש משרדי:
החלטה:
תאריך:
חתימה:
ממוצעים:
מסלול ישיר:
מ.א.
שווה ערך לתיזה:

משולב:
תזה:

חלק א'
שם משפחה _________________ :שם פרטי__________________:
ת.ז.
מצב משפחתי :ר  /נ  /ג  /א .ארץ לידה _________ :שנת לידה._____ :
שירות בצה"ל :כן/לא .קרבי/לוחם :כן  /לא .תומך לחימה :כן  /לא( .נא לצרף תעודת לוחם).
שירות לאומי :כן/לא .שירות במילואים במהלך השנה :כן  /לא.
מען קבוע __________________מיקוד ______:טל' __________נייד_______________ :
מען להתכתבות

מיקוד:

טל'__________נייד__________________ :

דוא"ל_______________________________________ :
האם פנית בבקשה למלגה לקרן הנשיא  /הזיכרון  /שיף  /אחר ? כן/לא
האם הינך מקבל מלגה ממקור אחר או מימון שכ"ל מגורם כלשהו לשנה"ל תשע"ה? כן/לא
מקור המלגה__________:סכום המלגה_______________ :נא לעדכן.
חובה עליך לעדכן את הוועדה ,אם קיבלת מלגה מקרן כלשהי.
נושא הצעת המחקר (אם יש):בעברית___________________________________.
באנגלית ______________________________ שם המנחה:

.

האם הגשת הצעת מחקר? כן  /לא .תאריך ההגשה_______________ :
האם הצעת המחקר שלך אושרה? כן  /לא .תאריך אישורה._______________ :
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מתי הג שת לאחרונה דו"ח התקדמות? ציין תאריך .______________ :אם עברה שנה ,ולא
הגשת דו"ח התקדמות ,אינך זכאי למלגה.
בעל תואר ראשון במקצוע
בעל תואר שני במקצוע

___

ממוצע ב.א .מאונ'
_______ממוצע מ.א ותזה מאונ'

משנת

.

משנת

.

אם טרם נתקבלת ,תובא בקשתך לדיון רק לאחר התקבלותך ,אם יהיו כספים.
אם התקבלת ללימודי התואר השלישי ,נא לצרף צילום מכתב הקבלה.
חלק ב'( :ראה סעיף א' בהוראות למילוי הטופס)
חובה לצרף אישורים בגודל  A4בלבד .סטודנט אשר לא יצרף אישורים ,בקשתו תידון כמבקש
מלגת הצטיינות בלבד (חלק א').
 .1האם הינך עובד ? כן /לא.
מקום העבודה:

היקף משרה_____ :הכנסה חודשית ברוטו._______:

טלפון . __________ :נא לצרף תלוש-שכר.
מקום עבודה נוסף_____________ :היקף משרה______ :
הכנסה חודשית ברוטו._______:טלפון:

 .נא לצרף תלוש-שכר.

 .2האם בן/בת הזוג עובד/ת? כן  /לא .הכנסה חודשית ברוטו:
 .3ילדים עד גיל  18וחיילים בסדיר:
הערות:

 .נא לצרף תלוש-שכר.

.

הריני מתחייב לעדכן את ועדת המלגות על כל מלגה אחרת שאקבל.
זכור :טופס לא חתום לא יטופל.
שם:

חתימה:

תאריך:

.
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