עבודה נוספת במהלך התואר
מדעי הבריאות
 .1סטודנט יוכל להמשיך לעבוד בכל היקף משרה במקביל ללימודים כל עוד הוא עומד בדרישות
התואר וציפיות המנחה.
 .2המלגה תשולם באופן יחסי להיקף העבודה .לא תנתן מלגה אם הסטודנט מועסק בהיקף של 39%
משרה או יותר בעבודה נוספת.
במידה שמועמד מבקש ללמוד לתואר מתקדם ולעבוד בעבודה נוספת ,המנחה המיועד יאשר הסדר זה
בכתב תוך ציון מהות העבודה והיקף המשרה .המקרה יידון בוועדה לתארים מתקדמים .בסמכותה של
הוועדה לאשר או לדחות את הסדר העבודה הנוספת.
 .3המנחה המיועד יציג בפני הועדה לתארים מתקדמים את הפרוייקט המיועד ,את לוחות הזמנים ואת
הערכתו בנוגע להיתכנות המחקר בפרק הזמן המוקצב.
 .4הוועדה תבחן את הפרוייקט ואת האפשרות לעמוד בלוחות הזמנים המוצעים .כמו כן תבדוק
הוועדה את התאמתו של המועמד לתואר מתקדם ,ואת יכולתו של המועמד להקדיש זמן מספק
למחקר.
 .5בסיום הדיון תערך הצבעה ללא נוכחות המנחה על קבלת המועמד.
 .6בתחילת כל שנה הסטודנט יעביר למזכירות אישור המעיד על היקף המשרה בה הוא עובד כתנאי
לקבלת המילגה
 .7שכר לימוד אוניברסיטאי ינתן לתקופה שנתיים למסטרנט וארבע שנים לדוקטורנט (ספירת השנה
הראשונה לזכאות מימון התואר השלישי מרגע תחילת הלימודים גם אם חל באמצע שנה אקדמית)
 .8משך הזמן המקסימלי ללימודים לתואר יוגבל וכפוף לתקנון בר-אילן.
 .9הפרת התנאים המגבילים תוביל תביא להפסקת לימודים.

מדעי הרפואה
 .1סטודנט המקבל מלגת קיום מלאה חייב להתמסר למחקר וללימודים כך שעיקר זמנו יוקדש למילוי
חובותיו האקדמיות.
 .2סטודנט שהתקבל ללימודים ללא אישור לעבודה נוספת לא יוכל לעבוד בעבודה נוספת במהלך
התואר.
 .3במידה שמועמד מבקש ללמוד לתואר מתקדם ולעבוד במקביל והמנחה המיועד מאשר הסדר זה
בכתב תוך ציון מהות העבודה והיקף המשרה ,המקרה יידון בועדה לתארים מתקדמים .בסמכותה
של הועדה לאשר או לדחות את הסדר העבודה הנוספת.

תנאי בסיס לאישור עבודה נוספת הינם:
•

הסטודנט יתחייב בכתב להקדיש לפחות  3ימים מלאים בשבוע למחקר במעבדה.
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•

המנחה המיועד יציג בפני הועדה את הפרוייקט המיועד ,את לוחות הזמנים ואת
הערכתו בנוגע להיתכנות המחקר בפרק הזמן המוקצב.

 .5הוועדה תבחן את הפרויקט ואת האפשרות לעמוד בלוחות הזמנים המוצעים .כמו כן תבדוק הוועדה
את התאמתו של המועמד לתואר מתקדם ,ואת יכולתו של המועמד להקדיש זמן מספק למחקר.
 .6בסיום הדיון תערך הצבעה ללא נוכחות המנחה על קבלת המועמד.
 .7המלגה תשולם באופן יחסי להיקף העבודה .לא תנתן מלגה אם הסטודנט מועסק בהקף של יותר מ-
 %20משרה בעבודה נוספת.
 .8בתחילת כל שנה הסטודנט יעביר למזכירות אישור המעיד על היקף המשרה בה הוא עובד כתנאי
לקבלת המילגה.
 .9משך הזמן המקסימלי ללימודים לתואר יוגבל כפוף לתקנון בר-אילן.
 .10שכר לימוד אוניברסיטאי ינתן לתקופה של שנתיים אקדמיות למסטרנט וארבע שנים אקדמיות
לדוקטורנט (השנה הראשונה נספרת מרגע הקבלה ללימודים)

 .11הפרת התנאים המגבילים המחייבים תוביל תביא להפסקת לימודים.
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