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טופס בקשה לקבלת משרת אסיסטנט /עוזר הוראה ומלגה לשנת הלימודים תש"פ*

* הגשת הבקשה איננה מבטיחה קבלת מלגה ו/או משרה .ההחלטה תתבצע בהתאם לתקנונים
הרלוונטיים וליכולות המחלקה.
• אני הח"מ _________________ מבקש להתקבל בשנה"ל תש"פ למשרה תרגול/בדיקת
תרגילים ולקבלת מלגת קיום ושכ"ל במחלקה להנדסת תעשיה וניהול.
• פרטים אישיים:
מס' ת.ז__________ .
כתובת פרטית___________________________

מס' טלפון בבית _________________
מס' טלפון נייד __________________

כתובת אי-מייל_________________________ :
•

סטטוס בשנה"ל תשע"ט
רמת תואר :ראשון/שני/שלישי (נא לסמן בעיגול)
מועד סיום התואר( _______________ :יש לציין שנה וסמסטר)
מסלול :רגיל/מית"ר/קש"ת/ישיר לדוקטורט (נא לסמן בעיגול)
האם בכוונתך לעסוק בעבודה נוספת מלבד הוראה במחלקה:
__________________________________________________________
• פרטי המנחה (מיועד רק לתלמידי מית"ר/תואר שני/תואר שלישי):
שם המנחה (או המיועד) _________________________
[ ] קיבלתי את הסכמת המנחה לעבוד בהוראה במחלקה עד היקף של ( 60%ההיקף שבו לא
נדרש אישור חריג)

•

הקורסים בהם היית מעוניין להשתלב כמתרגל או כבודק תרגילים ,יש לסדר לפי סדר
עדיפות**:
שם הקורס

תפקיד בקורס
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** המחלקה איננה מתחייבת לשבץ על פי העדיפויות שנרשמו ,אלא על פי צרכי המחלקה בלבד

במידה ויש לך ניסיון בהוראה בעבר אנא ציין באיזה מסגרת:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

חשוב לציין כי המלגה מיועדת לתלמידי מחקר בלימודי תואר שני ושלישי וקבלתה כפופה לתקנון המלגות
האוניברסיטאי.
תלמיד תואר שני חייב להיות במעמד מן המניין על מנת לקבל מלגה.
בעניין ההעסקה :עצם הגשת טופס הבקשה איננה מחייבת את המחלקה לשבץ להוראה ,השיבוץ נעשה
על בסיס צרכי המחלקה בלבד ושיקולים פנימיים.
תלמיד שמסיבה זו או אחרת לא שובץ להוראה במחלקה יוכל לעבוד מחוץ לאוניברסיטה במקומות בהם
ההעסקה קשורה באופן זה או אחר לתרומה לקהילה (לדוגמא ,הדרכה בנוער שוחר מדע/לונדע/פארק
קרסו למדע וכדומה) ,או במשרות הוראה במוסדות אקדמיים ,בכפוף לאישור בכתב ממנחה ורמ"ח .בכל
מקרה ,היקף ההעסקה מחוץ לאוניברסיטה לא ייעלה על  25%משרה.

למסמך זה עלייך לצרף:
גיליון ציונים.
קורות חיים (רק למועמדים חדשים)

חתימת הסטודנט_____________________ :
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