תאריך____/____/____ :

טופס הגשת מועמדות לסטודנט חוקר (חיצוני)
בביה"ס ללימודים מתקדמים
.1

פרטים אישיים:

מספר זהות _ _ _ _ _ _ _ _ _ :מספר דרכון (לאזרחי חוץ בלבד)____________________________ :
שם משפחה ___________________________________ :שם פרטי_____________________________:
שם משפחה באנגלית _____________________ :שם פרטי באנגלית_________________________:
מצב משפחתי :ר  /נ  /ג  /א מין :ז  /נ

כתובת נוכחית_____________________________ :

נייד/טלפון _____________________ :כתובת דוא"ל_____________________@____________________:
תאריך לידה____/____/__ _____ :

אזרחות ישראלית :כן  /לא

תאריך עליה____/____/______ :

___________________________________________________
.2

לימודים אקדמיים קודמים:
שם המוסד

לימודים לתואר

מחלקה

ממוצע ציונים שנת סיום

ראשון

זכאי לתואר
כן  /לא

שני

כן  /לא

שלישי

כן  /לא

___________________________________________________
.3

מסלול מחקר מבוקש:


תלמידי מחקר משולב בשיתוף עם אוניברסיטה חיצונית
תואר ראשון

מקום לימודים

אוניברסיטת אריאל

תואר שני
שם המוסד

תואר שלישי
פקולטה

מחלקה

שנת לימודים

אוניברסיטת אריאל בשומרון

*אוניברסיטה חיצונית

מספר טופס575 :

מהדורה10:

תאריך עדכון01/04/2019 :

שם המנחה/ים

תאריך____/____/____ :

סטודנט חו"ל בלבד:

.4

תחילת המחקר מותנית בהסדרת הנושאים הבאים:

.5



ויזה



מגורים



מקור מימון



ביטוח

אישור מנחה (באחריות מגיש הבקשה להחתים מנחה):
שם מנחה מאוניברסיטה חיצונית (מנחה חיצוני)________________:שם האוניברסיטה החיצונית_______________:
שם המנחה מאוניברסיטת אריאל (מנחה פנימי)*_______________ :מנחה פנימי נוסף_________________:
מועד תחילת המחקר____/____/____ :

מועד משוער לסיום המחקר____/____/____ :

נושא המחקר בעברית___________________________________________________________________________________ :
נושא המחקר באנגלית___________________________________________________________________________________:
האם אושר נושא המחקר :כן  /לא
היקף שעות שבועיות שיוקדשו למחקר _________________________ :מקום המחקר___________________________:
האם ההנחיה הפנימית מתבצעת במסגרת כתיבת תזה  :כן  /לא או אחר? נא פרט__________________________
האם הסטודנט עתיד לקבל מלגה מתקציבי המחקר של המנחה הפנימי באוניברסיטת אריאל :כן/לא

חתימת מנחה פנימי ________________ :חתימת מנחה פנימי נוסף ________________ :תאריך____/____/____ :
___________________________________________________

.6

הצהרת המועמד:
א.
ב.

ג.

ד.
ה.

אני הח"מ מבקש להתקבל לביה"ס ללימודים מתקדמים באוניברסיטת אריאל בשומרון ,מצהיר בזאת כי
הפרטים המופיעים בטופס הרישום והמסמכים המצ"ב הינם נכונים.
אני מאשר שקראתי את הנוהל "שימוש נאות במשאבי מחשוב" הנמצא באתר האוניברסיטה ומתחייב
לעבוד לפיו ומסכים לאמור בו:
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/methods/properUse.pdf
הנני מקבל עליי את "נוהל הגשת מועמדות לסטודנט חוקר" יש לבחור את הקובץ המתאים בקישור
הבאhttp://www.ariel.ac.il/applicants/on-line/graduate/rules :
וכן מביע את הסכמתי לקבל הודעות אלקטרוניות שישלחו מעת לעת.
הנני מאשר למוסד לעשות כל שימוש בנתונים שמסרתי לצרכיו הפנימיים.
הנני מתחייב לעדכן את ביה"ס ללימודים מתקדמים על כל שינוי בסטאטוס לימודי/המחקר.

חתימת הסטודנט_________________ :
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תאריך____/____/____ :

.7

לטופס זה יש לצרף המסמכים הבאים ולסמן  :Vתואר ראשון/שני/שלישי/השתלמות בתר דוקטורט:


גיליון ציונים -תואר ראשון/שני/שלישי



דיפלומה -תואר ראשון/שני/שלישי



קורות חיים



אישור לימודים לשנה"ל הנוכחית



מערכת שעות ללימודי התואר



אישור המנחים להנחיה המשותפת ולביצוע המחקר במתקני אוניברסיטת אריאל "-טופס הסכמה להנחיה
משותפת" לפי הפורמט הקיים באתרhttp://www.ariel.ac.il/applicants/on-line/graduate/forms :

בקשה לפרס מחקר ברשות המחקר,
א.

המתנה לאישור הסטאטוס לסטודנט "מן המניין" ע"י וועדת המלגות.

ב.

לאחר קבלת האישור במייל ,ניתן לפנות לרשות המחקר באמצעות המנחה בלבד
דוא"ל לפניותsarana@ariel.ac.il :

לנוחיותך ,קישור למועדי הוועדות:
http://www.ariel.ac.il/applicants/on-line/graduate/scholarship
כתובת למשלוח :אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ביה"ס ללימודים מתקדמים ,אריאל 40700

לשימוש וועדת המלגות והפרסים:
שם המועמד_______________________:
דיון לשנה"ל_________________ :

סמסטר :אוקטובר  /אביב

שם המחלקה_________________:


תואר ראשון



תואר שני מסלול עם תזה  /בלי תזה



תואר שלישי



השתלמות בתר-דוקטורט
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תאריך____/____/____ :

החלטה:

מן המניין ___________________________________

התקבל

על תנאי_____________________________________
קבלה חריגה __________________________________
לא התקבל

הערות______________________________________________________________________________________________________ :

דיון מחודש יתקיים/יהיה לאחר הצגת הנתונים החדשים הבאים:
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

חתימות חברי הוועדה:
תאריך____/____/____ :
רקטור__________________________________________ :

דיקן לימודים מתקדמים__________________________ :

דיקן מו"פ_______________________________________ :

מספר טופס575 :

מהדורה10:

תאריך עדכון01/04/2019 :

