גובה המלגות הכולל לוח זמנים (תאריך יעד לתקינות אקדמית ומנהלית)  -מלגות לתלמידי תואר שלישי – תשע"ט
קהל היעד

סוג המלגה
מלגת שכר-לימוד*
סטודנט שהתקבל ללימודיו לתשע"ט,
סמסטר א'

התניות

שנת לימוד
בתשע"ט

תלמיד מחקר שלב

1

א'

2

א'/ב

סטודנט שהתקבל ללימודיו לתשע"ח,
סמסטר א'

תאריך יעד לתקינות אקדמית ומנהלית

ביצוע רישום וייעוץ

30.11.2018

א .ביצוע רישום
וייעוץ

14.10.2018

ב .הגשת הצעת
או
מחקר

14.10.2018

מועד תשלום המלגה

במהלך סמסטר א' תשע"ט ,זיכוי
חשבון שכר הלימוד של התלמיד
באגף מנהל התלמידים.

במהלך סמסטר א' תשע"ט ,זיכוי
חשבון שכר הלימוד של התלמיד
באגף מנהל התלמידים.

הארכת לימודים
סטודנט שהתקבל ללימודיו לתשע"ז,
סמסטר א'
סטודנט שהתקבל ללימודיו בתשע"ט,
סמסטר ב'

3

ב'

1

א'

2

א'/ב

סטודנט שהתקבל ללימודיו לתשע"ח,
סמסטר ב'

סטודנט שהתקבל ללימודיו לתשע"ז,
סמסטר ב'

3

*איתור הרשות ללימודים מתקדמים -אין צורך למלא טפסים.

ב'

א .ביצוע רישום
וייעוץ
ב .הגשת דו"ח
התקדמות

14.10.2018

במהלך סמסטר א' תשע"ט ,זיכוי
חשבון שכר הלימוד של התלמיד
באגף מנהל התלמידים.

ביצוע רישום וייעוץ

14.10.2018

במהלך סמסטר ב' תשע"ט  -זיכוי
חשבון שכר הלימוד של התלמיד
באגף מנהל תלמידים

א .ביצוע רישום
וייעוץ

14.10.2018

ב .הגשת הצעת
מחקר
או אישור הארכת
לימודים
א .ביצוע רישום
ב.
וייעוץ
הגשת דו"ח
התקדמות

24.2.2019

30.11.2018

במהלך סמסטר ב' תשע"ט  -זיכוי
חשבון שכר הלימוד של התלמיד
באגף מנהל תלמידים

במהלך סמסטר ב' תשע"ט  -זיכוי
חשבון שכר הלימוד של התלמיד
באגף מנהל תלמידים

קהל היעד

סוג המלגה
מלגת הצטיינות לדוקטורט
מלגת הצטיינות לתלמידי מחקר -
שלב א'

שנת לימוד
בתשע"ט

תלמיד מחקר שלב

1

א'

גובה המלגה
לשנה"ל
בתשע"ט
בש"ח**
36,000

התניות

תאריך יעד לתקינות אקדמית
ומנהלית

מועד תשלום המלגה

₪
רישום לשנה"ל תשע"ט כנדרש

30.11.2018

חודשי ,בהתאם לאישור המלגה

(תחילת לימודים בסמסטר א' תשע"ט)
הצטיינות לתלמידי מחקר  -שלב ב'

2

ב'

48,000

ב .ביצוע רישום ויעוץ לשנה"ל תשע"ט
כנדרש

(תחילת לימודים בסמסטר א' תשע"ח)
הצטיינות לתלמידי מחקר  -שלב ב'
(תחילת לימודים בסמסטר א' תשע"ז)

 ₪א .הגשת דו"ח התקדמות

3

ב'

48,000

 ₪א .הגשת דו"ח התקדמות
ב .ביצוע רישום ויעוץ לשנה"ל תשע"ט
כנדרש

5.9.2018
חודשי ,בהתאם לאישור המלגה
30.11.2018
5.9.2018
30.11.2018

חודשי ,בהתאם לאישור המלגה

קהל היעד

סוג המלגה
שנת לימוד
בתשע"ט

מסלולי לימוד

מלגת נשיא למסלול ישיר  -שלב א'

1

מסלול ישיר לדוקטורט

מלגת נשיא למסלול ישיר  -שלב א'

2

מלגות נשיא למסלול ישיר

גובה המלגה
לשנה"ל תשע"ט
בש"ח**
23,000

)שלב המוסמך(

מסלול ישיר לדוקטורט
)שלב המוסמך(

התניות

 ₪רישום לאוניברסיטה כתלמיד מחקר
רישום לקורסים לתארים מתקדמים בהיקף
 16שש"ס לפחות ,שבהם יינתן ציון
מספרי ,כולל סמינריון

28,000

תאריך יעד לתקינות אקדמית
ומנהלית

מועד תשלום המלגה

ב 3 -תשלומים כמפורט להלן:
30.11.2018

 - ₪ 5,000דצמבר 2018
 - ₪ 9,000מרץ 2019
 - ₪ 9,000אוגוסט 2019
ב 3 -תשלומים כמפורט להלן:

 ₪רישום לאוניברסיטה כתלמיד מחקר
א .עמידה בתנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
ב .רישום ליתרת הקורסים ,בהם יינתן ציון
מספרי ,כולל סמינריון ,בכפוף לתכנית
הלימודים שנקבעה לסיום כל חובות
השמיעה בשנה"ל השנייה במסלול זה
הגשת הצעת המחקר לעיון ושיפוט הועדה
החוגית לתואר שלישי  /הועדה הכלל
אוניברסיטאית

30.11.2018

24.2.2019

א .אישור הצעת המחקר

ד .השלמת שכ"ל בגובה 200%

 - ₪ 9,000מרץ 2019
 - ₪ 9,000אוגוסט 2019

ב .מעבר לשלב ב'
ג .עמידה בכל החובות האקדמיים

 - ₪ 10,000דצמבר 2018

27.10.2019

קהל היעד

סוג המלגה

גובה המלגה
לשנה"ל תשע"ט
בש"ח**

שנת לימוד
בתשע"ט

מסלולי לימוד

מלגת נשיא למסלול ישיר  -שלב ב'

3

ב'

48,000

מלגת נשיא למסלול ישיר  -שלב ב'

4

ב'

48,000

מלגות נשיא למסלול ישיר

התניות

 ₪א .הגשת דו"ח התקדמות

תאריך יעד לתקינות אקדמית
ומנהלית

5.9.2018

ב 4 -תשלומים ,כמפורט להלן:
 - ₪ 12,000נובמבר  ,2018מותנה
באישור הצעת מחקר ומעבר לשלב
ב'

ב .רישום לשנה"ל תשע"ט כנדרש
ג .ביצוע רישום וייעוץ

מועד תשלום המלגה

5.9.2018

 - ₪ 12,000ינואר 2019
 - ₪ 12,000אפריל  2019מותנה
בהגשת דו"ח התקדמות לא יאוחר
מיום 1.3.2019
 - ₪ 12,000יולי 2019
ב 4 -תשלומים ,כמפורט להלן:

 ₪א .הגשת דו"ח התקדמות

 - ₪ 12,000נובמבר  2018מותנה
באישור הצעת מחקר ומעבר לשלב
ב'

ב .רישום לשנה"ל תשע"ט כנדרש
ג .ביצוע רישום וייעוץ

5.9.2018

 - ₪ 12,000ינואר 2019
 - ₪ 12,000אפריל  ,2019מותנה
בהגשת דו"ח התקדמות לא יאוחר
מיום 1.3.2019
 - ₪ 12,000יולי 2019

קהל היעד
גובה המלגה
לשנה"ל תשע"ט

התניות

תאריך יעד לתקינות אקדמית
ומנהלית

מועד תשלום המלגה

ב'

ייקבע בהתאם
לבקשה
ולאפשרויות
התקציביות

מותנה במילוי טופס בקשה וחתימה על
הצהרה ,עד לתאריך .14.6.2019

קול קורא יופץ לחוגים ולסטודנטים
במהלך שנה"ל תשע"ט

במהלך חודש יולי 2019

מענק פרסום מאמר

1-4

א'  +ב'

מחבר יחיד/
מחבר שותף-
₪ 700

מענק השתתפות בכנס מדעי או
מקצועי בינלאומי בחו"ל

1-4

א'  +ב'

סוג המלגה

שנת לימוד
בתשע"ט

מלגת עידוד מחקר

1-3

(סיוע בהוצאות מחקר)

לבעלי הצעת מחקר
מאושרת בלבד

תלמיד מחקר שלב

מימוש הסיוע מותנה בהצגת מסמכים
כנדרש

סוף סמסטר ב' ,תשע"ט
14.6.2019

לאחר חזרה מהכנס והצגת
המסמכים

עבור הצגה
פעילה כמציג
יחיד ,לפי הפירוט
הבא:
אזור הבלקן800 -
₪
אירופה₪ 1,600 -
ארה"ב₪ 2,400 -
עבור הצגה
פעילה כמציג
שותף ,לפי
הפירוט הבא:
אזור הבלקן400 -
ש"ח
אירופה₪ 800 -
ארה"ב₪ 1,200 -

מימוש הסיוע מותנה בהצגת מסמכים
כנדרש

סוף סמסטר ב' ,תשע"ט
14.6.2019

לאחר שובו של תלמיד המחקר
מהכנס ולאחר הצגת קבלות
ואישורים מתאימים

