כתב התחייבות למועמד/ת לפרס מחקר ומלגת שכר לימוד
*נספח מס'  2לטופס בקשה לפרס מחקר לתואר שני/שלישי(נא להקיף בעיגול)

ידוע לי כי תלמיד מחקר אשר יעמוד בכל התנאים הבאים ,יוכל להגיש מועמדות לקבלת פרס מחקר
בביה"ס ללימודים מתקדמים באוניברסיטת אריאל.

.1

א .תלמיד המחקר מתחייב להקדיש זמן מלא למחקר (  5ימים בשבוע)
ב.

לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין תלמיד המחקר ובין האוניברסיטה

ג.

תלמיד המחקר אינו עובד.
*בנוסף על קבלת פרס המחקר וכחריג לאי קיום יחסי עובד מעביד קיימת אפשרות לעבוד באוניברסיטת אריאל
במשרת הוראה שלא תעלה על  6ש"ש (בממוצע שנתי).
* למעט תלמידי התואר השני בפקולטות :מדעי החברה והרוח ומדעי הבריאות שבהן המלגה הינה מופחתת,
בפקולטות אלו סטודנטים יתחייבו לכך שאינם עוברים את תקרת ההכנסות כמפורט בסעיף ד עבור תואר שני.

ד.

ה.

.2

הסך הכולל של ההכנסות המותרות ופרסי המחקר של תלמיד המחקר מאוניברסיטת אריאל לא
יעלה על:
 סטודנט לתואר שני ₪ 9,500 -ברוטו לחודש.
 סטודנט לתואר שלישי ₪ 13,000 -ברוטו לחודש עבור דוק' רגיל ,ו ₪ 15,000 -ברוטו
לחודש עבר דוק' מצטיין.
ביטולים
האוניברסיטה רשאית להפסיק מתן הפרס ולדרוש החזר הפרס ו/או מילגת שכ"ל במידה
והמועמד/מקבל פרס המחקר לא עמד בתנאים הנדרשים ,לרבות:

 )1הפסקת לימודים ע"י תלמיד המחקר או האוניברסיטה.
 )2מעבר למסלול ללא תזה ע"י תלמיד המחקר או האוניברסיטה.
 )3תלמיד המחקר לא עמד בדרישות האקדמיות של המחלקה ,כולל קצב התקדמות במחקר.
 )4תלמיד המחקר לא סיים לימודיו במסגרת שנות התקן.
 )5הוועדה המחלקתית לא אישרה זכאותו בתום פעימה.
 )6תלמיד המחקר עבר את תקרת ההכנסות (מלגות ,פרסים ,לימודים) ו/או שעות תרגול ו/או
הוראה שנקבעו בהתאם לנהלי האוניברסיטה וכמפורט בטופס הבקשה ,ללא אישור לכך.
 )7תלמיד המחקר דיווח על התחלת עבודה.
הנני מצהיר ומתחייב כי:
א .אני עומד בתנאים המצטברים לעיל.
ב.

בכל מקרה של שינוי במצבי ביחס לאחד התנאים או יותר ,הנני מתחייב להודיע באופן מיידי
לאוניברסיטת אריאל על השינוי במצבי.

ג.

במידה ויתברר ,כי אינני עומד בתנאים ,יישלל ממני פרס המחקר באופן מיידי ואהיה מחויב
להחזיר את כל הסכומים שקיבלתי לרבות החזר שכ"ל מלא והפרשים ונזקים שנגרמו
לאוניברסיטה עקב השינוי במצבי .יובהר כי פרס המחקר ייגבה רק במקרה בו לא הועבר אישור
פעילות מחקרית חתום ע"י המנחים לביה"ס ללימודים מתקדמים .מלגת שכר הלימוד תיגבה
בכל מקרה.

ד.

ידוע לי כי הצהרתי תובא במידת הצורך לידיעת פקיד השומה במשרדי הביטוח הלאומי ומשרדי
מס הכנסה.

והנה באתי על החתום:
שם תלמיד המחקר_______________:

מס' טופס:

586

מס' מהדורה5 :

חתימה _________:תאריך__/__/__ :

תאריך עדכון06.03.2019:

 1טבלת מהדורות ושינויים

מהדורה
מס'

תאריך השינוי

5

06/02/2019

דיאנה

5

06q03q2019

דיאנה

עורך השינוי

מהות השינוי

סעיף

כותרת המסמך שונתה מ "כתב התחייבות למועמד/ת לפרס

מס' טופס:

586

מס' מהדורה5 :

כותרת
המסמך

מחקר" לכותרת" כתב התחייבות למועמד/ת לפרס מחקר
ומלגת שכר לימוד".
עדכון לוגו

תאריך עדכון06.03.2019:

