תוכנית מלגות דרום לתלמידי המסלול הישיר :עמיתי בשור ועמיתי לכיש
א.

כללי

 .1מטרות התכנית הינן:
 עידוד סטודנטים מצטיינים מתואר ראשון להצטרף למסלול הישיר לתוארהשלישי באוניברסיטת בן גוריון בנגב ,תוך פיתוח מצוינות אקדמית.
 הענקת אפשרות לסטודנטים מצטיינים להקדיש את מלוא זמנם ללימודיהם. .2מדי שנה יחולקו כ 20 -מלגות לתקופה של  5שנים .המועמדים יוגשו באמצעות
הפקולטה ,ובחירתם תתבצע ע"י ועדת תלמידי המחקר האוניברסיטאית.
א .מלגת בשור הינה בסך  ₪ 5,544בחודש ) 12מנות מעודכן לתשע"א( למשך
חמש שנים .החלוקה תהיה כדלקמן 6 :מנות מלגה מבי"ס קרייטמן  4מנות
מהפקולטה ו 2-מנות מהמנחה.
ב .מלגת לכיש הינה בסך  4,620ש"ח בחודש ) 10מנות מעודכן לתשע"א(
למשך חמש שנים .החלוקה תהיה כדלקמן 5 :מנות מלגה מבי"ס קרייטמן
 3מנות מהפקולטה ו 2-מנות מהמנחה.
 .3סטודנט אשר יזכה במלגה תחרותית נוספת המחייבת הקבלה ) (matchingמהמוסד,
מלגת הדרום תשמש כהקבלה בגין אותה מלגה .בכך ,יוקטן סכום מלגת הדרום כך
שסך המנות הכולל לא יהיה גדול מ 20-מנות לחודש ,כל זאת בכפוף לכללי המלגות
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

ב.

תנאים להגשת מועמדים

 .1המלגה מיועדת לסטודנטים שיתקבלו למסלול הישיר בתשע"ב או לסטודנטים
שהתקבלו בסמסטר ב' תשע"א ,בכפוף לתנאי המלגות של האוניברסיטה.

ג .קריטריונים להענקת המלגות
.1

סטודנטים מצטיינים שהחלו לימודיהם בסמסטר ב' תשע"א או סמסטר א'
תשע"ב

.2

הצטיינות בתואר הראשון

.3

מדרג מצטיין במחלקה/פקולטה

.4

מכתבי המלצה והערכת הישגים עתידיים

ד .נוהל הגשת מועמדות

 .1הגשת טופס בקשה באמצעות יו"ר הועדה המחלקתית ללימודי דוקטורט חתום ע"י
המנחה) .הטופס נמצא באתר ביה"ס ,אצל המנחה ויו"ר הועדה המחלקתית(
 .2הפקולטה תדאג לצרף את רשימת המועמדים ,מדורגת ,בטופס ריכוז נתונים.

ד .התחייבות המלגאי
המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:
)א( לסיים את עבודת המחקר תוך  5שנים ממועד הקבלה לתואר.
)ב( לא לעבוד לשם הכנסה ,למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה ,ואף זאת באישור בכתב
מראש המחלקה האקדמית ובהיקף שלא יעלה על  4שעות הוראה שבועיות.
)ג( לבקש את אישור בי"ס קרייטמן לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה
חודשים או יותר .בי''ס קרייטמן לא יאשר הפסקת לימודים ליותר משנה אחת.

