נספח למסמך מס' 18

תעריף פרסי מחקר לתואר שלישי לשנה"ל תש"ף

.1

בסיס :פרס מחקר על פי ממוצע ציונים בתואר השני (כפוף לנוהל פרס מחקר בביה"ס ללימודים מתקדמים).

סוג פרס המחקר

ממוצע תואר
שני נדרש

תעריף רגיל

 85ומעלה

תעריף מצטיינים

פרסום מאמר(*)

קריטריון נוסף

-

-

 90ומעלה

פרסום מאמר 1

85-89

פרסום  2מאמרים

סיום התואר השני
בשנתיים תקניות

תעריף פרס
מחקר חודשי

מענק בגין הגשת
עבודת הדוקטורט
(פעימה )7

₪ 5,000

₪ 3,000

₪ 7,000

₪ 3,000

(*) מאמר חייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
 פורסם בכתב עת במאגר המידע .ISI
 המאמר נכתב ונשלח במהלך לימודי התואר השני ומהווה חלק מנושא התזה.
 מאמר שהתקבל לאחר תחילת לימודי התואר השלישי ייחשב לצורך אישור מלגת ההצטיינות רק מהתאריך בו המאמר
התקבל [לא רטרואקטיבית].
 סטודנט במסלול משולב -פרסום המאמר יעשה בטווח  24החודשים של התואר השני.
 יש לצרף הצהרת המנחה שהסטודנט תרם תרומה משמעותית לכתיבת המאמר.
הערות:
תנאים אלו הם תנאי סף ,אין התחייבות של האוניברסיטה לאשר את הבקשה.

הבקשה תובא לדיון בוועדת מלגות והיא תקבע את הזכאות ואת גובה הפרס.

הענקת פרסי המחקר בהתאם לתקציב השנתי.

תלמידי מחקר העומדים בתנאי הסף לקבלת תעריף מצטיינים של פרס מחקר ,יזומנו לראיון אישי עם וועדת המלגות .ראיון זה יהווה

קריטריון נוסף לקבלת תעריף המצטיינים.
תעריף המצטיינים מאושר לפרק זמן של עד שנה ,לאחר מכן יתקיים דיון מחודש באשר להמשך תעריף המצטיינים ,בהתאם

להתקדמות והצטיינות הסטודנט.
משך הזמן התקני לסיום הלימודים הינו  48חודשים .למען הסר ספק -תקופת הפרס מוגבלת ל 48 -חודשים בלבד.

פרס המחקר לא יינתן לתלמיד מחקר העובד מחוץ לאוניברסיטה .מלגאי מחויב בחתימה על הצהרה.

תלמיד מחקר מלגאי מוגבל בתקרת הכנסות של ( ₪ 13,000לדוקטורנטים מצטיינים )₪ 15,000 -ברוטו לחודש כולל פרס המחקר

ובתקרת שעות של  6שעות הוראה בממוצע שנתי (כולל סמ' קיץ).
יבוצעו בקרות בכל ארבעה חודשים ,הכוללות הגשת דו"חות פעילות מחקרית ע"י המנחה ותלמיד המחקר.

יינתן מענק במעמד הגשת עבודת הדוקטורט בהתאם לתקציב השנתי .קבלת המענק מותנית בסיום הלימודים והחובות לתואר

בשנות התקן ( 48חודשים לתואר שלישי) .למען הסר ספק ,סטודנט אשר קיבל הארכה אקדמית מעבר לשנות התקן ,לא יהיה זכאי
לקבלת המענק.

.2

תוספת :לאחר אישור הצעת מחקר (מיועד למלגאים בלבד):
לאחר אישור הצעת המחקר-תוספת  ₪ 1,000לחודש.

.3

פרס הצטיינות לתלמידי מחקר מצטיינים ( מיועד למלגאים וללא מלגאים) :
תלמידי מחקר לתואר שלישי שבמהלך שנה"ל יגלו הצטיינות בהתקדמות במחקר ובפרסומי מאמרים (בכתבי עת שפיטים מאושרי
ות"ת) ,יוכלו להגיש מועמדות לפרס הצטיינות בכתובת( .http://www.ariel.ac.il/applicants/on-line/graduate/forms :טופס 740
בקשה לפרס הצטיינות בתואר שלישי) .פרס ההצטיינות מיועד לתלמידי מחקר הפעילים במסגרת שנות התקן שלהם .לגביי מועד
להגשת המועמדות לפרס ההצטיינות ,נפרסם בהמשך.

.4

לתעריפי שכ"ל לתלמידי מחקר לתואר שלישי ניתן להיכנס לקישור הבא :
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/payment-procedures/7711
מספר חודשי התקן ללימודי תואר שלישי הם  48חודשים.
מלגת שכ"ל (למלגאים בלבד) מותנית בסיום הלימודים בזמן תקני ,לרבות סיום חובות התואר והגשת עבודת
הדוקטורט.
הערה :האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפים ובמלגות השונות במהלך שנת
הלימודים האקדמית.
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