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המידע שלהלן מיועד למבקשים לקבל מלגה/למקבלי המלגה .המידע איננו מהווה תחליף לתקנות ביה"ס
לתארים מתקדמים בטכניון ,לנהליו ולכל הפרסומים באתר האינטרנט של ביה"ס .בכל מקרה של סתירה
במידע ,יהיו בתוקף תקנות ביה"ס ,נהליו והמידע המפורסם באתר האינטרנט של ביה"ס.
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

מדיניות מלגות בפקולטה
כללי
•

הטכניון מעונין לעודד סטודנטים מצטיינים .למטרה זאת הטכניון מעניק מלגות על פי קריטריונים של
מצוינות בלימודים ובמחקר.

•

כמות מנות המלגה העומדת לרשות הפקולטה להקצאה בין הסטודנטים אשר פונים לבקש מלגה
מוגבלת ,ולכן המועמדים יתחרו על קבלת המלגה על בסיס מצוינותם .רק הסטודנטים הטובים ביותר
יזכו במלגות.

•

מיון המועמדים על פי מצוינותם תעשה על ידי ועדות המסלולים השונים בפקולטה לפי השתייכות
המועמד .בין הקריטריונים לקביעת דירוג המצוינות יובאו בחשבון ציוני התואר הקודם ,ציוני התואר
הנוכחי ,המלצות שניתנו למועמדים בהירשמם לתואר ,הישגים בדמות פרסים שקיבלו ,מאמרים
שפרסמו וכן שיקולים נוספים שהוועדה תמצא לנכון לשקול.

•

רשימות המועמדים אשר מוינו על ידי ועדות המסלול תוגשנה לוועדת המלגות בראשות סגן הדיקן
למחקר ולתארים מתקדמים ואשר תכלול מלבדו את ראשי המסלולים .הוועדה תקצה את מנות
המלגה אשר בתקציב השנתי לחלוקה בהתאם לדרוגים אלו.

הזכאות לקבלת מלגות
•

זכאים לקבל מלגות רק סטודנטים למחקר )דוקטורנטים ומשתלמים לתואר שני שנרשמו והתקבלו
לנתיב עם תזה( .המלגות מיועדות לסייע בכלכלתם של המלגאים בתקופת המלגה ואינן מיועדות
לבעלי הכנסה ,לרבות שכר שבתון או גימלה

היקף מנות המלגה ומשך המלגה
•

היקף מנות המלגה שיוענקו :דוקטור –  5מנות מלגה ,מגיסטר –  3מנות מלגה.

•

ניתן להגדיל את מספר מנות המלגה המוענקות על ידי זכייה במענקי הצטיינות כגון :מלגות חיצוניות,
מלגות על-שם ,תרומות מלגה ועוד.

•

הזכאות למלגה היא עד  24חודשים לסטודנטים לתואר שני ,עד  42חודשים לסטודנטים לתואר שלישי
ועד  60חודשים לסטודנטים לדוקטורט במסלול הישיר.

•

המועדים הסופיים להגשת בקשות לקבלת מלגה הם  30לחודש יוני לקראת סמסטר חורף של שנת
הלימודים העוקבת ו 30-לחודש דצמבר לקבלת מלגה בסמסטר ב' של שנת הלימודים הפעילה.

•

סטודנטים המקבלים מלגה ימשיכו לקבלה כל עוד מצבם האקדמי תקין – מותנה בהגשת בקשה
להמשך קבלת המלגה )אחת לסמסטר(.
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קריטריונים להגשת בקשה למלגה ומועד התחלת הענקת המלגה
משתלמים לתואר שני
•

הזכאות למלגה הינה מהסמסטר שלאחר הסמסטר בו אושרה הצעת המחקר לתיזה.

•

על הסטודנט להבטיח שהצעתו תקבל אישור בוועדת המסלול לפני הדיון בבקשתו למלגה
בישיבה של ועדת המלגות הפקולטית .בדרך כלל ,הישיבות האחרונות של הסמסטר בהן ניתן
לאשר הצעות תיזה הינן בינואר/ביוני .הישיבות של ועדת המלגות תהיינה בסוף חודש ינואר
ובסוף חודש יוני.

•

במקרים חריגים ביותר יוענקו מלגות למשתלמים לתואר שני בעלי הישגים מרשימים
במיוחד ,כבר בסמסטר הראשון להשתלמותם .המשך הענקת המלגה מעבר לסמסטר הראשון
מותנת באישור הצעת המחקר לפני סוף הסמסטר השני להשתלמות.

משתלמים לתואר שלישי
•

הזכאות למלגה מתחילה מהסמסטר העוקב שאחרי סמסטר הקבלה ללימודים.

•

סטודנטים לתואר שלישי במסלול לתכנון ערים ואזורים ,שאין להם תואר שני בתכנון ערים
ואזורים והם נדרשים להיקף קורסי השלמה רבים )מתקבלים במעמד "משלים"( ,יהיו זכאים
להגיש בקשה להארכת מלגה ל 6-חודשי מלגה נוספים מעבר ל 42-חודשי המלגה האפשריים.
הבקשה תידון בהתאם לזמינות תקציב המלגות הפקולטי.

התחייבויות
•

משתלמים המקבלים מלגה מלאה מתחייבים לא לעבוד מחוץ לטכניון ולהקדיש ללימודים ולמחקר 5
ימים בשבוע .לעניין זה מלגה בהיקף של  4מנות מלגה ומעלה נחשבת למלגה מלאה.

•

משתלם המקבל מלגה מלאה ) 4מנות ומעלה( חייב לשהות בטכניון  5ימים בשבוע .הוא אינו רשאי
לעבוד בשכר בכל עבודה ,אלא כסגל נלווה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד  1,100יחידות
תעסוקה.

•

קבלת מלגה מקנה לסטודנט מלגת שכר לימוד )פטור שכר לימוד( בהיקף המותאם לגובה המלגה.
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