עמית ישראלי מלווה לתלמיד מחקר בינלאומי
כללי
אוניברסיטת אריאל קולטת מידי שנה תלמידים בינלאומיים ממגוון ארצות המשתלבים בלמודים
באוניברסיטה ותורמים רבות למחקר ולהתפתחות המוסד.
אחד המאפיינים המייחדים את אוניברסיטת אריאל הינו היחס האישי המוענק לתלמידי המחקר
הבינלאומיים והאווירה המשפחתית ברחבי הקמפוס .על מנת שההתאקלמות בארץ ובאוניברסיטה
עבור תלמידים אלו תהיה קלה ,נעימה ומשפחתית הוקם הפרויקט הייחודי "עמית מלווה".
אודות הפרויקט "עמית מלווה"
עמית מלווה הינו תלמיד מחקר ישראלי ללימודי דוקטורט מלגאי או שאינו מלגאי אשר ילווה את
תלמיד המחקר הבינלאומי כבר בשלבים הראשונים של ההגעה לארץ .ה"עמית המלווה" יסייע
לתלמיד החדש במהלך שנת הלימודים הראשונה שלו בכל הקשור להתאקלמות הראשונית בארץ ,
במתן מענה לשאלות ,הזמנה לאירועים בקמפוס ועוד.
יצירת הקשר בין התלמיד הבינלאומי לעמית המלווה תעשה באמצעות המלצת מנחה קבוצת המחקר.
תוכנית הלווי תחל רק לאחר קבלת אישור במייל מטעם ביה"ס ללימודים מתקדמים הכולל את פרטי
התלמיד הבינלאומי הרלוונטי.
מטרות העל של הפרוייקט:


לקלוט ,לטפח ולהעניק אוירה משפחתית לכל תלמיד מחקר בינלאומי חדש הנקלט
באוניברסיטת אריאל.



בביה"ס ללימודים מתקדמים אנו מאמינים כי ההישגים הלימודיים והמחקריים ,של תלמידי
המחקר הבינלאומיים יהיו ברמה גבוהה ואיכותית כאשר במקביל תינתן תמיכה לשם
ההשתלבות בקמפוס ובמרקם החיים בארץ.



להעלות את רמת המודעות של תלמידי מחקר הישראלים לנוכחותם של תלמידי מחקר
בינלאומיים בקמפוס ובמגורי האוניברסיטה ולרתום אותם למעורבות חברתית והסברתית.



לסייע לתלמידי המחקר הישראלים במלגה ,בתמורה לפעילות עם תלמידי המחקר
הבינלאומיים.

מס' טופס772:

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון14/02/2018:

מאפיינים והתחייבות העמית המלווה הישראלי :
במסגרת הפרויקט "עמית מלווה" יחנוך תלמיד מחקר ישראלי תלמיד מחקר בינלאומי חדש שהתקבל
ללימודים באוניברסיטת אריאל .על העמית הישראלי לפעול לרווחתו ולקידומו כמידת האפשר של
תלמיד המחקר הבינלאומי על ידי פעולות המפורטות בנספח ההתחייבות המופיע בהמשך.

מלגת "עמית מלווה"
עמידה בכל ההתחייבויות תזכה את העמית בקבלת מלגת עידוד בסך כולל של  ₪ 2000לשנה.
התשלום יועבר בשני תשלומים על סך  ₪ 1000כל אחד .תשלום ראשון :כעבור חצי שנה מתחילת
הליווי ותשלום שני בתום שנה מתחילת הליווי.
*לתשומת לבך -אישורך כ"עמית מלווה" ,אינו מהווה אישור לקבלת המלגה ו/או לתחילת ליווי תלמיד
בינלאומי .תחילת הליווי מותנה בצורכי בית הספר ללימודים מתקדמים ובמספר התלמידים
הבינלאומיים הנקלטים במהלך שנת הלימודים.
תוכנית הלווי תחל רק לאחר קבלת אישור במייל מטעם ביה"ס ללימודים מתקדמים הכולל את פרטי
התלמיד הבינלאומי הרלוונטי.
להגשת מועמדות לפרוייקט יש להגיש טופס מועמדות ונספח התחייבות כמפורט בהמשך.

מס' טופס772:

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון14/02/2018:

נספח התחייבויות לטופס הגשת מועמדות לפרויקט "עמית מלווה"
אנו מודים לך על פנייתך להשתתף בפרויקט "עמית מלווה".
בהסכם להלן מופיעות הפעולות וההתנהלות הנדרשת מהעמית הישראלי במהלך הלווי השנתי:
 .1במסגרת הפרויקט "עמית מלווה" יחנוך תלמיד מחקר ישראלי ,תלמיד מחקר בינלאומי חדש
שהתקבל ללימודים באוניברסיטת אריאל .כידוע ,ניתן להצטרף ללימודי הדוקטורט בכל שלב
במהלך השנה האקדמית על ה"עמית המלווה" המתחייב לפרויקט להיות מודע לעובדה זו
ולהיות פנוי לפעול לרווחתו ולהתאקלמותו של תלמיד המחקר החדש לאורך כל השנה.
 .2תקופת הלווי והחונכות -תקופת החונכות הינה למשך  12חודש החל מיום הגעת תלמיד
המחקר הבינלאומי ארצה למשך  12חודשים.
כאמור ,עמידה בכל ההתחייבויות תזכה את העמית בקבלת מלגת עידוד בסך כולל של
 ₪ 2000לשנה .התשלום יועבר בשני תשלומים על סך  ₪ 1000כל אחד .תשלום ראשון:
כעבור חצי שנה מתחילת הלווי ותשלום שני בתום שנה מתחילת הליווי.
הפעולות הנדרשות מ"העמית המלווה":
 .1יצירת קשר ראשוני והיכרות באמצעות המייל בטרם הגעת תלמיד המחקר הבינלאומי
ארצה.
 .2איסוף המפתח למגורי התלמיד מרכז/ת המעונות לאחר תיאום עם רכזת תלמידי חו"ל
בביה"ס ללימודים מתקדמים.
 .3וידוא שהחדר במעונות נקי ומוכן לקראת הגעת הסטודנט וכולל את ערכת קבלת הפנים
(כוללת מצעים ,כלי מיטה ,כלי אוכל ומוצרי חשמל בסיסים) ועדכון רכזת תלמידי חו"ל
במייל לגבי מצב החדר.
 .4ביום הגעת התלמיד ארצה (למעט אם נחיתה מתוכננת בשבת או חג) העמית המלווה
יצטרף להסעה מטעם האוניברסיטה לשדה התעופה לקבלת פני התלמיד הבינלאומי
בנחיתתו.
 .5העמית המלווה ילווה את התלמיד הבינלאומי לחדרו במגורי הסטודנטים.
 .6במהלך השבוע הראשון להגעת הסטודנט הבינלאומי יש לקיים אוריינטציה והכירות עם
המתקנים והאנשים השונים בקמפוס (כגון :משרדי מעונות ,בנק ,מדור שכר לימוד וכד')
 .7במהלך השנה יש לקיים לפחות שני מפגשים במהלך כל חודש (החל ממועד הגעת
התלמיד לארץ) במהלכם יסייע העמית הישראלי לתלמיד החדש בהתנהלות השוטפת
ובכל עניין אחר שיש בו צורך מצד התלמיד הבינלאומי.
 .8העמית הישראלי יהווה "כתובת" דוברת עברית להתמצאות בקמפוס ובארץ בכלל.
 .9במהלך השנה יידרש העמית להגיש דו"ח פעילות מפורט לגבי כלל הפעילות המשותפת
אחת לרבעון .כאמור ,תקופת החונכות הינה קצובה למשך  12חודשים מיום הגעת
התלמיד הבינלאומי לארץ.
מס' טופס772:

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון14/02/2018:

הפסקת פרויקט הליווי ביוזמת העמית המלווה :
בכל מקרה של צורך בהפסקת החונכות במהלך השנה מיוזמת העמית המלווה ,יש צורך
לפנות בכתב להנהלת ביה"ס ללימודים מתקדמים בבקשה מנומקת על ידי העמית וזאת
על מנת לדון בבקשה ובזכאותו למלגה.
הפסקת פרויקט הלווי ביוזמת ביה"ס ללימודים מתקדמים:
ביה"ס ללימודים מתקדמים רשאי בכל שלב ומטעמים עניינים לבטל את פרויקט הלווי
באופן חד צדדי ובכתב ולאחר מתן זכות שמוע לעמית המלווה בגין הסיבות הבאות:
א .אי עמידה בביצוע מלא  /חלקי של הפעולות הנדרשות מ"העמית המלווה" (כפי
שהופיעו לעיל).
ב .חוסר התאמה ושיתוף פעולה בין הצדדים.
ג .הפסקת הלווי או צמצומו ללא אישור מטעם ביה"ס ללימודים מתקדמים.
ד .התנהגות בלתי הולמת של ה"עמית המלווה" במסגרת הפרויקט.
ה .מגבלות תקציביות בביה"ס ללימודים מתקדמים.

מס' טופס772:

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון14/02/2018:

תאריך ___/___/___:
טופס הגשת מועמדות לפרויקט "עמית מלווה" לשנה"ל ______________
 .1פרטי המועמד "עמית מלווה":
שם פרטי
ומשפחה

מס ת.ז

כתובת מגורים

טלפון נייד

מיקוד

כתובת דוא"ל

מסלול לימודים

מנחים

לימודים לתואר

שנת הלימודים
הנוכחית

תואר שני /תואר שלישי

מלגאי
כן /לא

(מחק את המיותר)

(מחק את המיותר)

________________________________________
.2

מכתב מוטיבציה להשתתפות בפרויקט:

על המועמד הישראלי לצרף לטופס בקשת המועמדות מכתב מוטיבציה אישי קצר המפרט מדוע ברצונו להשתתף
בפרויקט ובמה יוכל לתרום להצלחתו.
 .3הסכמת המועמד:
הנני מאשר/ת בזה כי הנני תלמיד מחקר לתואר שני /שלישי באוניברסיטת אריאל וכן את הרשמתי
והסכמתי המלאה לכל המפורט בנספח ההתחייבות להגשת מועמדות לפרוייקט "עמית מלווה".
כמו כן הנני מאשר לקבל מיילים /הודעות מהאוניברסיטה במסגרת ההשתתפות בפרויקט.
*לתשומת לבך -אישורך כ"עמית מלווה" ,אינו מהווה אישור לקבלת המלגה ו/או לתחילת ליווי תלמיד
בינלאומי .תחילת תהליך הליווי מותנה בצורכי בית הספר ללימודים מתקדמים ובמספר התלמידים
הבינלאומיים הנקלטים במהלך שנת הלימודים.
תוכנית הלווי תחל רק לאחר קבלת אישור במייל מטעם ביה"ס ללימודים מתקדמים הכולל את פרטי
התלמיד הבינלאומי הרלוונטי.
מלוי הסכמה זו אינה מהווה אישור לקבלת המלגה  ,אלא אישור הרשמה לפרוייקט "עמית מלווה "
בלבד!
שם _____________________:ת.ז__________________________
כתובת דוא"ל___________________________________________ :
תאריך  ____/___/___:חתימה______________________________:

מס' טופס772:

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון14/02/2018:

אישור ביה"ס ללימודים מתקדמים :
הריני מאשר  /לא מאשר בזאת כי ___________________ ישתתף /לא ישתתף בפרויקט "עמית
מלווה" לאחר שנתנו לו כל ההסברים והמידע הרלוונטיים לגבי הפרויקט.
שם ראש מנהל  ____________:חתימת ראש מנהל _________:תאריך .___/___/____:
פרטי התלמיד הבינלאומי:
(יעודכן כאשר יצוות תלמיד בינלאומי ל"עמית המלווה")
שם פרטי

שם
משפחה

מס' דרכון

ארץ מוצא

מנחים

תקופת החונכות והלווי:
תאריך התחלה

תאריך סיום

חתימת ראש מנהל ללימודים מתקדמים _______________:תאריך . ____/_____/____:

מס' טופס772:

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון14/02/2018:

נספח לטופס הגשת מועמדות לפרוייקט "עמית מלווה"
דיווח פעילות רבעוני
עמית יקר,
על מנת שיהיה ברשותנו מעקב אחר הפעילות המשותפת שלך ושל תלמיד המחקר הבינלאומי,
אנא השלם את דוח הפעילות המצורף והעבר אותו אל משרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים בתום
תקופת הרבעון ,חתום על ידיך ועל ידי התלמיד הבינלאומי.
רבעון ראשון :אוקטובר -דצמבר October- December
_______________Israeli student's name: ________________ International student's name:
תאריך המפגש

שעות

תוכן  /הפעילות המשותפת

חתימת העמית

חתימת תלמיד המחקר

Date

המפגש

Description

הישראלי

הבינלאומי

Hours of

Mentor's

International

meeting

signature

student's signature

רבעון שני  :ינואר -מרץ January- March
_______________Israeli student's name: ________________ International student's name:
תאריך המפגש

שעות

תוכן  /הפעילות המשותפת

חתימת העמית

חתימת תלמיד המחקר

Date

המפגש

Description

הישראלי

הבינלאומי

Hours of

Mentor's

International

meeting

signature

student's signature

מס' טופס772:

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון14/02/2018:

April – June  יוני- אפריל:רבעון שלישי
Israeli student's name: ________________ International student's name:_______________
חתימת תלמיד המחקר

חתימת העמית

 הפעילות המשותפת/ תוכן

שעות

תאריך המפגש

הבינלאומי

הישראלי

Description

המפגש

Date

International

Mentor's

Hours of

student's signature

signature

meeting

July – September  ספטמבר- יולי:רבעון רביעי
Israeli student's name: ________________ International student's name:_______________
חתימת תלמיד המחקר

חתימת העמית

 הפעילות המשותפת/ תוכן

שעות

תאריך המפגש

הבינלאומי

הישראלי

Description

המפגש

Date

International

Mentor's

Hours of

student's signature

signature

meeting

14/02/2018:תאריך עדכון

3:מס' מהדורה

772:מס' טופס

