מקום לתמונה
לא יתקבל טופס ללא
תמונה!
טופס זה יעובד ע”י המחשב.
המחשב מעכב כל טופס
שאינו ממולא בשלמות

טופס רישום לביה"ס ללימודים מתקדמים

מועמד יקר ,פרטים אלה נחוצים לצורך ההרשמה.
נבקשך להקפיד ולדייק בפרטים ,בכתב ברור וקריא.
מספר פניה( :לשימוש משרדי)
			

 .1פרטים אישיים
מספר ת”ז מלא  /מספר דרכון
מין
זכר

נקבה

שם משפחה

שם פרטי

(בעברית)

שם משפחה (באנגלית) הכרחי לצורך הרישום

אזרחות ישראלית
לא
כן

כתובת קבועה למשלוח מכתבים :רחוב ומספר בית

ת.ד.

שם פרטי (באנגלית) הכרחי לצורך הרישום

יישוב

דואר אלקטרוני (נא לכתוב בכתב ברור וקריא!)

(בעברית)

מיקוד
טלפון נייד

טלפון בית

@

תאריך לידה

תאריך עלייה יש לצרף
צילום תעודת עולה

*ארץ לידה

מצב אישי
רווק

*לאום:

יהודי

נוצרי

דרוזי

מוסלמי

נשוי

גרוש

מספר ילדים
אלמן

אחר

 .2מסלול לימודים מבוקש
מסלול שווה ערך לתזה

מסלול משולב לדוקטורט

דוקטורט

מועד מבוקש לתחילת לימודים (נא לציין חודש ושנה):
מנחה משני:

מנחה ראשי:
נושא המחקר בעברית:
נושא המחקר באנגלית:

 .3השכלה גבוהה (נא לצרף דיפלומות ואישורים רלוונטיים עם העתק נאמן למקור)
תואר ראשון
שם המוסד

מגמת הלימוד

ממוצע

שנת סיום

תואר שני
שם המוסד

מגמת הלימוד

ממוצע

שנת סיום

נושא התזה

שמות המנחים

ציון התזה

שנת סיום

אחר:
ידיעת שפות:
								
*שדה לא חובה

הטופס כתוב בלשון זכר ,אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

 .4נסיון תעסוקתי
נוכחי
קודם
קודם

ותק
ותק
ותק

תפקיד
תפקיד
תפקיד

 .5ממליצים מתחום האקדמיה (יש לצרף  2המלצות לפחות)
 .1שם הממליץ:

כתובת:
טלפון:

מקום עבודה:
משך ההיכרות:

סוג הקשר:
 .2שם הממליץ:

נייד:

דוא”ל:
כתובת:
טלפון:

מקום עבודה:
משך ההיכרות:

סוג הקשר:
 .3שם הממליץ:

נייד:

דוא”ל:
כתובת:
טלפון:

מקום עבודה:
משך ההיכרות:

סוג הקשר:

נייד:

דוא”ל:

 .6נסיון מחקרי
 .1השתתפות במחקרים:
נושא המחקר

סוג השתתפות

תקופה

 .2פרסומים:
שמות הכותבים

מועד הפרסום

שם כתב העת

 .3כנסים:
אם השתתפת בכנסים ,אנא צרף רשימת כנסים:
כותרת המאמר/ההרצאה

מקום בו נערך הכנס

תאור הכנס

שם הגוף/הארגון

משתתפים נוספים
למאמר/הרצאה

✓ לבדיקת זכאותך למלגת מחקר אנא פנה לאתר המרכז בכתובתwww.ariel.ac.il :

 .7הצהרת המועמד
✓ אני ,שפרטיי מופיעים לעיל ,מבקש להתקבל ללימודים באוניברסיטת אריאל בשומרון ,מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים
בטופס הרישום והמסמכים המצ”ב הינם מלאים ונכונים ,וידוע לי כי הגשת טופס הרישום מהווה הסכמה להצהרות המפורטות בסעיף .7
✓ הנני מאשר שקראתי את הנוהל “שימוש נאות במשאבי מחשוב” הנמצא באתר האוניברסיטה  ,מסכים לאמור בו ומתחייב לפעול לפיו.
✓ הנני מקבל עליי את כלל נהלי המוסד ,וכן מביע את הסכמתי לקבל הודעות אלקטרוניות שישלחו אליי מעת לעת באמצעים כגון .E-mail/SMS
✓ הנני מאשר למוסד לעשות כל שימוש בנתונים שמסרתי לצרכיו הפנימיים ולצורכי מחקר.
✓ הנני מאשר שהאוניברסיטה רשאית לבצע כל בדיקה לשם אימות הנתונים והפרטים המצוינים בטופס הרישום ,לרבות אימות מול מסדי נתונים
של צד שלישי ומקורות אחרים.
✓ הנני מתחייב לפעול על-פי הנהלים של מדור שכר לימוד ולשלם על-פי התעריפים כפי שמפורסמים מדי שנה באתר האוניברסיטה .במקרה של
ביטול לימודים תחול עליי טבלת הביטולים המפורסמת באתר האוניברסיטה.
✓ פרטיי האישיים (שם פרטי ושם משפחה בעברית ובאנגלית ,ת"ז) יופיעו באישור הזכאות לתואר ובדיפלומה כמצוין בטופס הנ"ל .במידה ויחול כל
שינוי בפרטי (כולל כתובת ומספר טלפון) באחריותי יהיה לעדכן את ביה"ס ללימודים מתקדמים.
✓ כל הודעה שתשלח אלי ע"י האוניברסיטה לפי הפרטים שמילאתי בטופס הנ"ל ככל שלא ניתנה הודעת עדכון על ידי ,תחשב כאילו התקבלה אצלי.
✓ בחתימתי אני מאשר/ת כי ידוע לי שהתואר בסיום הלימודים הוא  Ph.Dואינו מקנה זכויות רישום/רישוי באגודה מקצועית סטטוטורית.

			

								
תאריך

חתימה

 .8מסמכים
אנא ודא שכל המסמכים הבאים צורפו לטופס הרישום:
 .1תמונת פספורט
 .2צילום תעודת זהות
 .3אישור זכאות/דיפלומות לתואר ראשון ושני
 .4גליונות ציונים סופיים של התואר הראשון והשני חתומים ע“י המוסד המנפיק
 .5אישור על ציון תזה לתואר שני
 .6קורות חיים
 .7העתק מעבודת תזה
 .8רשימת פרסומים
 .9המלצות
 .10מסלול משולב לתואר שלישי  -יש לצרף טופס בקשה למסלול המשולב (טופס .)747
 .11מסלול מסלול שווה ערך לתזה  -יש לצרף נספח לערכת רישום ללימודי מסלול שווה ערך לתזה (טופס .)27

אם ברצונך שנמתין לציונים/מסמכים נוספים ,אנא ציין זאת .מועמד שלא יודיע על הצגת נתונים נוספים ,קבלתו לאוניברסיטת אריאל בשומרון תיבחן
על סמך הנתונים שהציג בעת ההרשמה.
אין צורך להמתין למסמכים נוספים
בכוונתי לצרף מסמכים נוספים
יש להציג מסמכים מאושרים כנדרש.

 .9לשימוש וועדת הקבלה לתואר שלישי
מסלול משולב לדוקטורט

מסלול שווה ערך לתזה
דיון לשנה”ל:
מנחה ראשי:

דוקטורט
מנחה משני:

 .1לימודים לתואר ראשון:
שם המוסד
סוג תעודה

במחלקה
ממוצע

 .2לימודים לתואר שני:
שם המוסד
סוג תעודה

במחלקה
ממוצע

שנת סיום

שנת סיום

 .3ציון תזה:
פטור
ללא פטור

 .4רמת אנגלית:
		
נתונים נוספים:

פסיכומטרי

על סמך( :סמן ✓)

תואר ראשון

לימודים אקדמים שנלמדו בשפה האנגלית

מבחן בינלאומי

החלטה
ממתין לדיון בוועדה לתואר שלישי

לא מן המניין
התקבל:
מן המניין

לא התקבל:

הערות/דיון חוזר:

מועמד המשפר נתוניו:

סיווג רמה באנגלית

		
תאריך

השלמת מסמכי רישום

דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים

חתימת דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים

* מתן ההחלטה מחייב רישום תאריך וחתימת דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.
כתובת למשלוח :ביה"ס ללימודים מתקדמים ,אריאל  ,40700טל’ 03.9755815 :פקס03.9066298 :
טופס מספר 717 :מהדורה 11 :תאריך הדפסה :יוני 2018

