מלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור
U

למידע על מלגות יש לפנות לפקולטה בה לומד/ת התלמיד/ה.
U

תאריך עדכון אחרון :ינואר 2014
 .1מלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור יוענקו בשלוש רמות* בהתאם למעמדו האקדמי של התלמיד:
רמה
1
2
3

מעמד אקדמי
תלמיד לתואר מוסמך )באישור הדיקן ניתן להעניק במקרים מיוחדים מלגת מחיה
לתלמידי בוגר(
תלמיד מחקר )דוקטור( שאינו נכלל בהגדרה של רמה 3
תלמיד מחקר )דוקטור( בשנה ג' ומעלה )ובלבד שחלפה שנה אחת לאחר אישור תכנית
הדוקטורט(

*מלגות פוסט-דוקטורליות תוענקנה לפי הפירוט הבא:
מעמד אקדמי
רמה
פוסט-דוקטורנט  -בעל תואר דוקטור הרשום כתלמיד משתלם.
4
פוסט-דוקטורנט  -מועמד כנ"ל ,הנמצא לפחות  2שנים לאחר קבלת התואר.
5

.2

המלגות תוענקנה לתלמידים שהגישו טופס לימודים מאושר במועד ולפי הכללים.

.3

מלגות מוענקות באוניברסיטה על בסיס שיקולים אקדמיים בלבד ואין לדרוש מתלמיד תמורה
כלשהי לאוניברסיטה בגין המלגה שקיבל.

.4

כללים המפורטים בתקנון זה חלים על מלגות המוענקות מכל תקציב שהוא.

.5

סכום המלגה הוא קבוע לכל השנה.

.6

מלגת מחיה אינה מזכה בפטור משכר לימוד ,למעט מלגות הצטיינות לתלמידי מוסמך ומלגות
מורחבות לתלמידי דוקטור )ראה להלן(.

תקופת הזכות למלגה

.7

מלגת מחיה מוענקת לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ,עם אפשרות הארכה ,בכפוף לכללים
המפורטים להלן.

.8

ככלל תוענק מלגת מחיה ל 12 -חודשים בשנה .יחד עם זאת המלגה תוענק בחודשי הקיץ רק
אם התלמיד ממשיך במחקרו בתקופה זו.

.9

ניתן להעניק מלגת מחיה לתלמיד מוסמך לתקופה שלא תעלה על שנתיים .במקרים חריגים יכולה ועדת
החריגים של הפקולטה לאשר את הארכת התקופה לשנה שלישית.

.10
א .תלמיד דוקטור יוכל לקבל מלגות במשך חמש שנים .במקרים חריגים יכולה ועדת החריגים של הפקולטה לאשר
את הארכת התקופה לשנה שישית.
ב .מלגת מחייה של תלמידי דוקטור תופסק בתום החודש בו אושרה עבודת הדוקטור שלהם.

.11

האוניברסיטה רשאית להפסיק את תשלום המלגה לתלמיד אשר איננו עומד בדרישות
האקדמיות או שאינו מתקדם בעבודתו האקדמית לשביעות רצונה.
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 .12אחוזי המלגה המקסימליים המותרים לתשלום הם כדלקמן:

.1
.2
.3
.4
.5

תלמידי מוסמך 340% -
דוקטורנטים ,שנה א'  -ב' 250% -
דוקטורנטים ,שנה ג' ומעלה 230% -
פוסט דוקטורנטים בשנתיים ראשונות לאחר הדוקטורט 275% -
פוסט דוקטורנטים מעבר לשנתיים לאחר הדוקטורט 175% -

היתר עבודה למקבלי מלגות מחיה
 .13מפורטים להלן הכללים שיחולו על היקף העבודה המותר לתלמיד ,מקבל מלגת מחיה.
כעבודה לעניין זה לא תיחשב עבודה כעוזרי הוראה או מחקר באוניברסיטה העברית )לתלמידי
מוסמך( ועבודה כאסיסטנטים או מדריכים באוניברסיטה העברית )לתלמידי דוקטור( ובלבד שזוהי
עבודתם היחידה.
עם זאת ,אם היקף העבודה האמורה בתוך האוניברסיטה נמוך מן ההיקף המותר כמפורט להלן,
תותר עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה בהיקף המשלים.
א .תלמידי מוסמך המקבלים עד מלגה מלאה ) 100% -כולל( ותלמידי דוקטור המקבלים עד
חצי מלגה )כולל( ,לא תוטלנה מגבלות על היקף עבודתם.
ב .תלמידי מוסמך המקבלים בין מלגה מלאה ל) 200% -כולל( ,רשאים לעבוד עד חצי משרה.
ג .תלמידי מוסמך המקבלים מעל מלגת  - 200%לא יעבדו אלא אם אישר זאת הדיקן
וקבע את היקף העבודה המותר.
ד .תלמידי דוקטור המקבלים בין חצי מלגה ל) 150% -כולל( רשאים לעבוד עד חצי משרה.
ה .תלמידי דוקטור המקבלים מעל מלגת  150%אינם רשאים לעבוד.
על אף האמור ,דיקן רשאי להתיר להעניק מלגה שלא תעלה על 200%
לתלמידי מוסמך החייבים בהתמחות מקצועית ,העובדים כמתמחים )סטאז'רים( ,אף אם זוהי
עבודה במשרה מלאה.

מלגות הצטיינות לתלמידי מוסמך
 .14מענק ההצטיינות לתלמיד שנה א' לתואר מוסמך יוענק לאחוז מסוים מבין תלמידי שנה א' לתואר זה בכל
פקולטה ,שציון הגמר שלהם לתואר בוגר אינו נופל מ –  .90תלמיד יהיה זכאי למלגת הצטיינות ,אם הוא לומד
תכנית לימודים מלאה .היקף המענקים מותנה במשאבי האוניברסיטה לאותה שנה.
 .15הפקולטה תדאג לייצוג הולם מתוך החוגים השונים.
 .16הפקולטה רשאית להעניק חלק ממענקי ההצטיינות למוסמך לתלמידים המתחילים את לימודיהם לתואר זה
בסמסטר ב'.
 .17המענק יינתן כמלגת מחיה לשנה ופטור משכר לימוד אישי אך לא יותר מ 100%-שכר לימוד שנתי.
 .18מענק ההצטיינות לתלמיד שנה א' לתואר מוסמך יוענק ללומדים במסלול המחקרי או ללומדים בתוכנית
שהמעבר למסלול המחקרי בה מתאפשר רק לקראת השנה השנייה.
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