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ריכוז מידע בנוגע לקליטת סטודנטים תושבים חדשים לשנת תשפ"ב
לחוקרים שלום רב,
 .1תהליך קליטת סטודנטים תושבים חדשים:
 )1חוקר ממוסד להשכלה גבוהה בישראל המעוניין כי הסטודנט שלו יבצע את מחקרו במכון
במעמד של סטודנט תושב ,ימלא ויגיש טופס בקשה.
 )2הודעת קבלה תימסר ע"י מזכירות המכון אשר אף תפנה אל הסטודנטים לתיאום
והערכות לקליטה במכון.
 )3תנאי הסף לסטודנטים במעמד תושב במכון:
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אישור לימודים לשנה האקדמית הנדונה  -אישור רשמי מהיחידה לחשבונות
סטודנטים או למרשם סטודנטים באוניברסיטה בה הסטודנט רשום על לימודי
תואר שני או שלישי בשנת הלימודים הנדונה.
ביצוע מחקר בתחום הים באופן פעיל ושוטף באחת ממעבדות המכון באילת.
מגורים באילת או באחד הישובים באזור אילת באופן קבוע.
פעילות במכון של לפחות  75%מזמן העבודה השבועי (= 30שעות שבועיות) .
השתתפות ב 70%-מסמינריוני המכון.
פרסום שם המכון על כל מאמר ועבודה אקדמית כ ( Second affiliationבנוסף
לאוניברסיטת האם).

למען הסר ספק :האחריות על ניהול עבודת המחקר ועל רווחת הסטודנט הינה של
החוקר ולא של המכון.
 .2משרות הוראה לסטודנטים תושבים חדשים
 )1סטודנטים ,אשר תשפ"ב תהיה שנתם הראשונה במכון ,יוכלו להתמודד על משרות
הוראה .קול קורא יישלח במייל ע"י ד"ר ברכה פרסטיי ,רכזת ההוראה.
 )2לתשומת ליבכם ,הגשת מועמדות למשרות מורים עוזרים הינה עד ליום .1.8.21
ההחלטה על קבלת המשרה כפופה לוועדת ההוראה.
הערה :ניתן להגיש מועמדות למשרות מורים עוזרים טרם קבלת תשובה על קליטתם
במכון.
 .1מלגות לסטודנטים תושבים חדשים
 )1האחריות המלאה על התמיכה בתלמידים לתארים מתקדמים ועל רווחתם הינה של
המנחים ושל אוניברסיטת האם.
 )2עם זאת ,המכון יציע השנה מלגות באותו המודל שפעלנו בתש"פ (לפני שנת הקורונה),
מלגות אלו מיועדות לסטודנטים במעמד "תושב מכון" פעיל:
• לתלמידי מוסמך :המכון יתמוך בכ ₪ 1,200-בחודש ( )70%למשך שנת
הלימודים תשפ"ב.
• לתלמידי דוקטורט :לא תוצע מלגת מחייה.
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