הפקולטה למדעי הטבע
מזכירות לימודי מוסמכים

מלגות השתלמות בקיץ תשע"ט
מוזמ ים להגיש מועמדותם בוגרים/ות מצטיי ים/ות
ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל,
ש רשמו ללימודי תואר ש י או שלישי לש ת הלימודים תש"פ
באחת ממחלקות הפקולטה למדעי הטבע באו יברסיטת בן-גוריון ב גב.
מטרת המלגה לאפשר התחלת מחקר לתואר כבר בחודשי הקיץ )יולי-ספטמבר .(2019
המלגאים מתחייבים לבצע פעילות מחקרית ברציפות במשך כל תקופת המלגה ,בתיאום עם המ חה
המיועד.
המועמדים המתאימים ייבחרו עפ"י קריטריו י הצטיי ות ומידת התאמתם למחקר המתבצע במחלקה.
מימוש המלגה מות ה בקבלה ללימודי תואר ש י או שלישי באחת ממחלקות הפקולטה למדעי הטבע.
מספר המלגות מוגבל.
יש להגיש מועמדות למזכירות המחלקה באמצעות טופס ההרשמה המצורף

מועד אחרון להגשת הבקשות6.6.2019 :
פרטים וספים יתן לקבל במזכירות המחלקות
ובמזכירות לימודי מוסמכים בפקולטה למדעי הטבע
טלפון08-6461857 :

הפקולטה למדעי הטבע
טופס בקשה להגשת מועמדות למלגת קיץ בש ת הלימודים – תשע"ט
הגשת מועמדות עד לתאריך 6.6.2019
א להדפיס את הפרטים המבוקשים ,מלבד חתימה )יש לחתום ולא לרשום שם(

פרטי המועמד/ת
שם משפחה ________________שם פרטי ___________________מס' ת.ז __________________________
טלפון ____________________ דוא"ל ____________________
פרטי תואר וכחי
לומד/ת במחלקה ל ________________ לתואר ________ באו יברסיטת _______________________
פרטי חשבון ב ק להפקדת מלגה
שם הב ק _______________________ מס' ס יף ____________________ מס' חשבון ____________________
יצרתי קשר עם אחד מחברי סגל המחלקה ,והר"מ הביע/ה כו ותו/ה לשלב אותי במחקר .להלן פרטי חבר/ת הסגל:
מחלקה________________ :
שם______________________ :
א י מבקש/ת להגיש את מועמדותי למלגת קיץ ומתחייב/ת בזאת כלפי האו יברסיטה:
.1

להירשם וללמוד במוסדכם כתלמיד/ה מן המ יין בסמסטר א' ש ה"ל תש"פ לתואר

כן

לא במחלקה ל

_____________.
ידוע לי שאם לא אתחיל את לימודי ,א י מתחייב/ת להחזיר מידית את מלוא סכום המלגה שקיבלתי.
.2

ידוע לי שההשתלמות המבוקשת הי ה לתקופה רצופה של  3חודשים מ 1/7/2019 -ועד .30/9/2019

.3

ידוע לי כי מסגרת תכ ית הלימודים אליה א י רשום/ה כוללת :הוראה ,מחקר ,הדרכה וטיפול בסטוד טים בהיקף
שייקבע ע"פ דרישות המחלקה.

.4

א י מתחייב/ת שלא להיות מועסק/ת בעבודה כלשהי ,באו יברסיטה או/ו מחוצה לה במשך כל תקופת קבלת המלגה.

.5

ידוע לי כי הע קת המלגה אי ה יוצרת יחסי עובד-מעביד ,ואי ה מק ה זכויות עובדים בשכר ה הוגות באו יברסיטה.

.6

ידוע לי כי האו יברסיטה רשאית להפסיק בכל עת את תשלום המלגה ,משיקולים אקדמיים או מכל סיבה אחרת ,לפי
שיקול דעתה ,לאחר הודעה מוקדמת של שבועיים.

.7

הת אים המפורטים במסמך זה ידועים לי וא י מסכים/ה להם מראש ,כולל התחייבות להחזר תשלומי המלגה ,אם
לא אמלא את כל הת אים ה זכרים לעיל.

תאריך ________________ :חתימת המועמד/ת__________________ :
א לצרף :
 .1אישור על הרשמה לאו יברסיטת בן-גוריון ב גב לסמסטר א' ש ה"ל תש"פ
 .2תדפיס ציו ים עדכ י )לסטוד טים הלומדים באו יברסיטה אחרת או בפקולטה אחרת(

המלצת והסכמת מ חה
א י ותן את הסכמתי לה חיית מר/גב' __________________ במסגרת תכ ית מלגת קיץ לסטוד טים מצטיי ים
בפקולטה למדעי הטבע.
במסגרת התכ ית אשלב את המלגאי/ת במחקר בקבוצת המחקר שלי  /במעבדה.
ידוע לי כי המלגה היא לצרכי מחקר בלבד ואם לא תהיה עמידה בת אי התכ ית ,יידרש מהמלגאי/ת להחזיר את המלגה
במיידי.
ימוק להגשת התלמיד/ה ,אם אם אין עמידה בת אי המלגה ) יתן לצרף מכתב הסבר(_______________________ :
______________________________________________________________________________________
תאריך __________ :שם המ חה _____________ :חתימת המ חה_________________:

המלצת ראש המחלקה /יו"ר מוסמכים מחלקתי
.1

א י ממליץ לאשר לתלמיד/ה מלגת קיץ לתקופה המבוקשת.

 .2ממוצע הציו ים לתואר ,כון למועד הגשת הבקשה_________________ :
 .3מדרג בתואר ראשון __________________ :מדרג בתואר ש י______________ :
יש לציין את דירוג וכן את סה"כ הבוגרים בכל תואר
.4

התלמיד/ה י/תשתלם במעבדת מחקר במחלקת ו בהדרכתו של____________________ :

.5

לא

התלמיד/ה אמור/ה לקבל מלגה בש ה"ל תש"פ ממקורות הסיוע של המחלקה

כן

 .6הערות_________________________________________ :
.7

תאריך___________ :

שם הרמ"ח ___________ :חתימת הרמ"ח ____________

