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 קביעת דרגה לעובד אקדמי זוטר / תלמיד מחקר במשרה טופס 
 יחידת כ"א סגל אקדמי  לא יועבר ע"י הפקולטה 

    שנה"ל            . ת.ז      שם העובד         מחלקה       פקולטה  

 ימולא ע"י העובד  

 אילן )ושילמתי את שכר הלימוד המתחייב או מילגאי(, לתואר : - אני תלמיד הרשום כסטודנט באוניברסיטת בר ❑
 .   שלישי במסלול הישיר בשנה הראשונה    ❑שני   או    ❑ראשון   או    ❑  

 [ עוזר הוראה]                  ללימודים,  מתאריך    הרשמה מצ"ב אישור

 אילן ובעל תואר מוסמך )מצ"ב אישור זכאות לתואר( - ברסיטת ברכסטודנט לתואר שלישי )ד"ר( באוניאני רשום    ❑ ❑
    רישום כסטודנט לתואר שלישי. תאריך תחילת לימודים     מצ"ב אישור 
 אני תלמיד מן המניין לתואר שלישי )ד"ר( , הלומד שנה שנייה במסלול הישיר,     ❑

 רישות של השנה הראשונה ונקבעו לי נושא ומנחה למחקר.  ומילאתי בהצלחה את כל התנאים והד
 מצ"ב אישור רמ"ח 

    אני עוזר הוראה, טרם נבחנתי על העבודה שהגשתי לתואר שני  אולם עמדתי בכל חובותיי האקדמיות     ❑
 [ אסיסטנט]                   מצ"ב אישור הרמ"ח מסרתי את עבודת התיזה למנחה שלי וראש מחלקה אישר זאת.  ו

אילן  והגשתי לוועדה לתלמידי מחקר תכנית לעבודת  - אני אסיסטנט הרשום כתלמיד מחקר לתואר שלישי באוניברסיטת בר ❑
 דוקטור שאושרה על ידה, ועד לאותו מועד השלמתי כבר שנה בדרגת אסיסטנט. 

       רישום כסטודנט לתואר שלישי. תאריך תחילת לימודים     מצ"ב אישור
 [ אסיסטנט ב' ].      מתאריך    הוועדה לתארים מתקדמים על הגשת הצעת מחקר ואישורה ע"י הוועדה ומצ"ב אישור

 אני בעל תואר שלישי )ד"ר( מוכר ע"י האוניברסיטה  ❑ ❑
שנים במעמד זה )מהן לפחות שנתיים אחרי שהגשתי את   3אני תלמיד מחקר לתואר דוקטור, השלמתי  לפחות  ❑

תכנית המחקר שלי שאושרה( והתקדמתי בצורה משביעת רצון בעבודת המחקר לתואר דוקטור, ומילאתי בהצלחה  
רמה מחקרית נאותה   שהוכחתיאו   את תפקידי ההוראה ותפקידים אחרים שהוטלו עלי תוך כדי לימודיי לתואר שלישי,

 בפרסומים מדעיים, או: 
 שנים במעמד של תלמיד מחקר לתואר זה.  3אני אסיסטנט וחיבורי לתואר דוקטור התקבל לשיפוט לפני תום  ❑

   תואר שלישי או  אישור רישום כסטודנט לתואר שלישי. תאריך תחילת לימודים   ל  זכאות מצ"ב אישור  

 [ מדריך ]                .    מתאריך   המציג את תאריך הגשת תכנית המחקר שאושרה  אישורומצ"ב 

 חתימת העובד על הטופס 

 יום מיום השינוי 15אני מתחייב להודיע לכ"א סגל אקדמי על כל שינוי שיחול במידע המדווח בטופס זה עד 

                                   

 חתימת המצהיר    תאריך חתימה         ת.ז.                שם המצהיר        
 

 כ"א סגל אקדמי אישורי הפקולטה ו
 
 :  ד"ר-מדריך דרגת ל  פקולטהאישור  ❑
 בעל תואר שלישי )ד"ר( מוכר ע"י האוניברסיטה, או:  (1)
 מדריך עם הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט  (2)

 לפי התאריך המאוחר מבין השניים.  –חודש או מתאריך קבלת המנוי למדריך   12תאריך עדכון הדרגה רטרואקטיבית עד 
 

       :*דרגה  תחולת תאריך     דרגת העובד:   החלטת הפקולטה:  ❑

 
             

 תאריך  חתימת ראש מינהל פקולטה  שם ראש מינהל פקולטה  תאריך  רמ"ח/סגן מינהלי  חתימת שם רמ"ח/סגן מינהלי 

 
                אישור כ"א סגל אקדמי: 

 תאריך         שם וחתימת כ"א סגל אקדמי         
 באוקטובר.  1הדרגה יהיה תחולת  תאריך  -  .30.11עד לתאריך  .1.6מתאריך  שתחולתם אישורים   ٭
 באפריל.  1הדרגה יהיה   תחולתתאריך  - בשנה האזרחית העוקבת  .31.5ועד לתאריך   .1.12  שתחולתם מתאריךאישורים   ٭
 

אישור תואר שלישי או   : אישורים נדרשים מהעובד
 אישור תאריך הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט


