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תקנון מלגות לתלמידי מחקר בתואר שני

הפקולטה למדעי החיים מעוניינת לעודד תלמידים מצטיינים בתואר הראשון להמשיך בלימודים לתואר שני ולהכשיר
אותם למחקר.
א .מלגת הצטיינות
על בסיס הצטיינותו של הסטודנט והישגיו האקדמיים עד כה ,ובמטרה לעודדו להמשך לימודים לקראת התואר השני,
יוענקו לסטודנט מלגת מחקר ומלגת שכר לימוד למשך שנתיים.
הזכאות למלגת מחקר ומלגת שכר לימוד מותנית בכך שהסטודנט עומד בדרישות האקדמיות המוגדרות למלגאי
התוכנית ,על פי דו"ח התקדמות תקופתי שעליו להגיש ועל פי אישור המנחה ,ובכך שהסטודנט עומד בתנאים המצטברים
המפורטים להלן:
•

קבלה ללימודי התואר השני על ידי הועדה לתואר שני.

•

עריכת תכנית לימודים בהתאם לתקנונים המחייבים ולדרישות המחלקה.

•

התקשרות מחייבת עם המנחה לעבודת התזה.

•

הגשת הצעת מחקר לוועדה לתואר שני.

•

התקדמות במחקר ,בהתאם לדרישות האקדמיות המוגדרות לתלמידי התכנית.

•

השלמת כל החובות לתואר שני ,הגשה סופית של עבודת התיזה בהתאם להנחיות האוניברסיטה.

ב .מלגת המחקר
•

מלגת המחקר היא לתלמידים המבצעים את המחקר במעבדות שבפקולטה למדעי החיים.

•

מלגת המחקר לתלמידים המבצעים את המחקר במעבדות שמחוץ לפקולטה או מחוץ לאוניברסיטה תמומן
על ידי החוקר.

•

משך זמן המלגה הוא לשתי שנות לימוד 24 ,חודשים ,ובתנאי שהסטודנט נמצא בתוכנית ועומד בכל תנאי
הסכם זה.
שנת לימודים היא מ 1 -באוקטובר ועד  30בספטמבר.

•

מלגת המחקר היא בגובה של  ₪ 3,000לחודש .לאחר הגשת הצעת מחקר תעלה המלגה ל ₪ 3300עד לתום
 24החודשים )מקסימום  12חודשים(.

ג .מלגת שכר לימוד
•

מימון שכר לימוד תינתן עבור תכנית לימודים בהיקף של  20ש"ש ) 12ש"ש קורסים 8+ש"ש תיזה(
כנדרש על ידי הפקולטה ועל היקף שעות הנדרשות לקורסי יסוד ביהדות.
מימון שכר לימוד לתלמידי פסגות הוא עבור שנת לימוד אחת של תואר ראשון )ע"פ שכ"ל מל"ג( בנוסף
למימון שכר הלימוד של התואר השני כנזכר מעלה.

•

אין לחרוג משעות הלימוד בזמן הרישום .התשלום על השעות החריגות יחול במלואו על הסטודנט.

•

מימון שכר הלימוד היא עבור שכר הלימוד בלבד ולתקופת המלגה בלבד .תשלומים הנלווים לשכר הלימוד
ישולמו על ידי הסטודנט.

•

אין בהענקת סכום המלגה או במילוי החובות האקדמיות לרכישת ניסיון הוראה משום יצירת יחסי עובד-
מעביד בין התלמיד לבין האוניברסיטה.

•

האוניברסיטה רשאית להחיל על התלמיד את תקנון הפטנטים והתגליות התקף באוניברסיטה לפי שיקול
דעתה הבלעדי ובלבד שמסרה לתלמיד הודעה בכתב על החלטתה.

•

על כל שינוי בסטטוס חובה להודיע למשרד הפקולטה )נישואין /לידה /מילואים וכו'(.

•

ידוע לסטודנט כי המלגה ממומנת מכספי תרומות והוא מסכים לגלות היענות ולשתף פעולה עם האוניברסיטה
בכל פעילות המיועדת להביע הערכה או הכרת תודה לתורם .מבלי לגרוע מכלליות הסכמה זו נותן הסטודנט
רשות לאוניברסיטה לפרסם את שמו ואת תמונתו ומסכים לשלוח לתורם קורות חיים ,תמונות ,מכתבי תודה
וברכה ,דו"חות על הישגיו בלימודים וחומר נוסף הקשור ללימודיו ולהתקדמותו ,בעברית ו/או באנגלית ,על
פי הצורך ואך ורק בהתאם להנחיות האוניברסיטה .לא יתקיים מעבר לכך כל קשר בין הסטודנט לבין התורם,
אלא בהסכמת האוניברסיטה.

ד .הקדשת זמן מלא למחקר
•

מלגאים נדרשים להקדיש זמן מלא למחקר לפחות  40ש"ש כתנאי לקבלת מלגה .על כן חל איסור לעסוק
בעבודה כלשהיא.

•

מלגאים רשאים לעסוק בהדרכה/הוראה ע"פ צרכי הפקולטה.

•

מלגאי המעוניין בלימודים נוספים חייב לפנות בכתב לראש המחלקה ולקבל אישור חריג .במקרה והבקשה
תאושר ,הסטודנט מוותר על שיבוצו בהדרכה.

ה .היעדרות מלגאים
אירוע מזכה
תלמידות שנעדרו מהמעבדה בגין אירוע מזכה ,כגון ,חופשת לידה יקבלו מלגה במהלך ההיעדרות ולא יותר מ15 -
שבועות.
היעדרות בגין יציאה לחופשת לידה היא לתקופה בת  15שבועות ללידה של ילוד ושל  17שבועות ללידה של שני
ילודים.
לא תאושר הארכת חופשת הלידה מעבר לתקופה זאת.
הארכת מלגה בגין אירוע מזכה היא עד לשני אירועים מזכים בתואר .המלגה היא לתלמידות שטרם הספיקו להשלים
את המחקר.
חופשה
בכפוף להתקדמות המחקר ,מלגאי יהיה זכאי לחופשה של עד חודש אחד בשנה )ללא זכות צבירה( .מצופה כי שבועיים
מתוך חודש זה )לכל היותר( יילקחו בתקופת חופשת הקיץ ,והיתרה בחופשות החגים בהם האוניברסיטה סגורה.
על הסטודנט להקפיד לידע את המנחה מראש ולפחות שבועיים לפני החופשה בתוכניותיו על מנת לקבל את אישורו
של המנחה כי החופשה איננה פוגעת בהתקדמות המחקר.
אם לסטודנט יש משרת הוראה פעילה בזמן החופשה ,יש גם לידע מבעוד מועד את האחראי על ההוראה בפקולטה
ולקבל את אישורו לחופשה.
אין להעמיד את המנחה מול עובדה מוגמרת )לדוגמא ,כבר נקנו הכרטיסים( כולל כאשר מדובר בטיסות לחו"ל לכל
תקופה שהיא.
כל היעדרות של שבועיים ומעלה מחייבת אישור ראש המחלקה.
חריגה מנהלים אלו עלולה לפגוע בתשלום המלגה.
חופשת מחלה
מלגאי יהיה זכאי לחופשת מחלה בת  14יום בשנה )ללא זכות צבירה(.
כל היעדרות מחייבת הצגת אישור רפואי למשרד הפקולטה.
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ו .הפרת תנאי המלגה
בכל מקרה בו יפר מלגאי תנאי מתנאי המלגה ,תהיה רשאית האוניברסיטה להפסיק את מתן המלגה ללא התראה
מוקדמת ,וכן לנקוט בצעדים נוספים עד כדי דרישה להחזרת כספי המלגות שכבר שולמו למלגאי ,ולתשלום מלא של
שכר הלימוד עליו קיבל מימון.
בכל מקרה של הפסקת לימודים יחויב הסטודנט בהשלמת שכר הלימוד ע"פ הכללים הנהוגים באוניברסיטה.
בכל אחד מן המקרים הבאים תופסק לאלתר הענקת המלגה ותבוטל למפרע זכאותו של הסטודנט לקבלת המלגה:
* הסטודנט לא התקבל ללימודי התואר השני או הפסיק את לימודיו לתואר השני באוניברסיטה ו/או את עבודת
המחקר ,לפני סיומם ,או שלימודיו באוניברסיטה הופסקו על פי החלטתו של גורם מוסמך לכך בהתאם לתקנוני
האוניברסיטה ,לרבות תקנון המשמעת.
* התברר על פי דיווח המנחה ו/או המחלקה ו/או הוועדה לתואר שני כי הסטודנט איננו מגלה התקדמות משביעת
רצון בלימודי התואר השני ו/או איננו עומד בלוח הזמנים כנדרש בהסכם זה.
* הסטודנט לא דיווח לוועדה המלווה לתכנית ,באופן שוטף ,על ההתקדמות בעבודת המחקר ועל כל אירוע המשפיע
על קצב ביצועה.
* התברר כי הצהרה מן ההצהרות שמסר הסטודנט בבקשתו להתקבל לאוניברסיטה ו/או לתכנית ו/או לקבלת מלגה
ו/או נתון שמסר במהלך בדיקת מועמדותו ו/או דו"ח על התקדמותו במחקר או בלימודים אינם נכונים.
* הסטודנט לא שיתף פעולה בכל הקשור למתן הוקרה לתורם המלגה כאמור בהסכם זה.
* הופסקה המלגה ו/או בוטלה זכאותו של הסטודנט למלגה ,יחזיר הסטודנט לאוניברסיטה ,בתוך  30יום מעת
שיידרש לכך ,את מלוא הסכומים שקיבל ע"ח המלגה – לרבות הנחות בשכר הלימוד – כשהם צמודים למדד.
אולם ,הסטודנט יהיה רשאי לפנות בתוך התקופה הנ"ל לוועדה המלווה של התכנית על מנת להסביר הנסיבות
שהביאו להפסקת המלגה ו/או לביטולה .מצאה הוועדה הנ"ל כי מדובר בנסיבות בלתי צפויות ,שאינן בשליטתו
של הסטודנט או בנסיבות אישיות או אחרות שמצדיקות התחשבות מיוחדת תוכל לפטור את הסטודנט מהחזרת
הסכומים האמורים או חלקם ו/או לדחות את מועד התשלום ו/או לפרוס לתשלומים או ליתן כל הוראה אחרת
בעניין זה ,כפי שתראה לנכון.
* כל סכום שיהיה על הסטודנט להחזיר או לשלם לאוניברסיטה ,על פי הסכם זה ,דינו כדין חוב שכר לימוד ,ויחולו
עליו כל ההוראות החלות באוניברסיטה על חוב שכר לימוד ,לרבות ההוראות ,המאפשרות לאוניברסיטה להפסיק
לימודים ,למנוע שירותים ,ולא להנפיק אישורי לימודים לחייבי שכר לימוד.
* הסטודנט לא יוכל לקבל ,בנוסף למלגות אלה מלגת קיום אחרת ,נוספת ,הניתנת ע"י האוניברסיטה ,מטעמה ,או
באמצעותה ,מתקציב האוניברסיטה או במימון המועצה להשכלה גבוהה או ות"ת )למעט מגלת מצוינות( .אולם
אם תאושר לו מלגה אחרת ,נוספת כאמור ,יוכל לבחור במלגה שסכומה גבוה מבין השניים .הסטודנט לא יוכל
לקבל את הסכום המצטבר של שתי המלגות.
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