
 
 

 
 

 24/03/2019 תאריך עדכון:        13 מס' מהדורה:         19מס' מסמך:

 

 

 תש"פלשנה"ל  לתואר שניתעריפי פרס מחקר 

 כפוף לנוהל פרס מחקר בביה"ס ללימודים מתקדמים() אופן חלוקת פרס המחקר: .1

 לתואר שני: תש"פלהלן אופן חלוקת פרס המחקר לשנה"ל 

 פקולטה

תעריף פרס 

 מחקר חודשי 

 

מענק בגין הגשת עבודת תזה 

 (5)פעימה 

 

 הערות

  ₪ 3,000 מ. טבע והנדסה

 

3,000 ₪ 

 

 

 ומעלה 80ממוצע תואר ראשון 

מ. טבע 

-והנדסה

 מצטיינים

4,000 ₪  

 

3,000 ₪ 

 

על תלמיד המחקר להציג ממוצע 

 -סופי של התואר הראשון החל מ

העליונים  15%-ואישור דירוג ב 88

 במחזורו

מ. החברה 

והרוח ומדעי 

 הבריאות

800 ₪  

 

1,000 ₪  

 

 ומעלה 80ממוצע תואר ראשון  

 הערות:

  לתקציב השנתי.בהתאם  פרסי המחקרהענקת 

  חודשים. למען הספר ספק, תקופת פרס המחקר  24הינו  הזמן התקני לסיום הלימודים עם תזהמשך

 חודשים בלבד. 24 -מוגבלת ל

 הפקולטה למדעי החברה )למעט העובד מחוץ לאוניברסיטה  פרס המחקר לא יינתן לתלמיד מחקר

אלו הסטודנטים יתחייבו לכך שאינם  בפקולטותמופחת,  והינ פרס המחקרשבהן והרוח ומדעי הבריאות 

 מלגאי מחויב בחתימה על הצהרה. (.כדלהלןעוברים את תקרת ההכנסות 

  ברוטו לחודש כולל פרס המחקר  ₪ 9,500תלמיד מחקר מלגאי לתואר שני מוגבל בתקרת הכנסות של

 כולל סמ' קיץ(.  שעות בממוצע שנתי) 6של  הוראה ובתקרת שעות

 עילות מחקרית ע"י המנחה פ אישורבכל ארבעה חודשים הכוללות הגשות ע"י ביה"ס  יבוצעו בקרות

 והסטודנט דרך שירות המידע האישי

 קבלת המענק מותנית בסיום הלימודים  ינתן מענק במעמד הגשת התזה בהתאם לתקציב השנתי.י

למען הסר ספק, סטודנט אשר  .ובתנאי שסיים חובותיו לתואר חודשים לתואר השני( 24בשנות התקן )

 קיבל הארכה אקדמית מעבר לשנות התקן, לא יהיה זכאי לקבלת המענק.

 

 לתואר שני:תלמיד מחקר מלגות שכ"ל ל  .2

מהיתרה לאחר תשלום  100%) 100%מלגה בהיקף 

 מקדמה ועד לגובה שכ"ל תקני(:

מהיתרה לאחר תשלום מקדמה ועד  50%) 50%מלגה בהיקף 

 לגובה שכ"ל תקני(:

בעלי  וההנדסה: מדעי הטבעמלגאי מחקר בתחום 

 ומעלה. 80תואר ראשון בממוצע 

: מדעי החברה והרוח, ומדעי הבריאותמלגאי מחקר בתחום 

 ומעלה. 80בעלי ממוצע תואר ראשון 

 

 הערות:

 מלגת שכ"ל מותנית בסיום הלימודים בזמן תקני, לרבות סיום חובות התואר והגשת עבודת התזה. .1

 .זכאי להחזר מקדמת שכר הלימוד  ,בזמן תקני ואת לימודים אשר יסיי תלמיד מחקר  .2

במהלך שנת  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפים ובמלגות השונות     .3

 . הלימודים האקדמית
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