הצהרה לסטודנט מלגאי
(בקשה לעבודה ארעית)

ההצהרה מנוסחת בלשון זכר אך היא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.




סטודנטים המשתלמים לתארים מתקדמים ומקבלים מלגה ,מוגבלים במספר יחידות התעסוקה  /שעות
העבודה אותן הם יכולים לבצע בהתאם למספר מנות המלגה שאושרו להם.
לתשומת לבך ,בתקופת הארכה חריגה של משך קבלת המלגה מסוג  ,6-Bחל איסור מוחלט על עבודה
כלשהי ,בטכניון או מחוצה לו ,לרבות עבודה כמורה נלווה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון ,אלא אם
התקבל אישור חריג לכך מדיקן בית הספר לתארים מתקדמים.
================================================================
כדי לאשר את העסקתך ולאפשר לך להדריך ביחידה ל"נוער שוחר מדע" ,בהיקף העסקה שלא יעלה על
 10שעות שבועיות במהלך סמסטר _______ :בשנה"ל ,__________ :אנא מלא את ההצהרה הבאה:
שם ____________________ :מספר ת.ז ____________ :.יחידה אקדמית___________________ :
 .1הנני סטודנט לתואר □ :שני  □ /שלישי
אושרו לי ______ מנות מלגה מחודש  /תאריך ____________ ועד לחודש  /תאריך ____________
הנני מקבל מלגה ממקור חוץ טכניוני/פרס □ :לא □ כן – נא לפרט את שם המלגה/הפרס_________ :
 .2הנני עובד בהוראה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון:
□ לא
□ כן  -נא לפרט ולהחתים בהתאם לדרישה המפורטת להלן:
הנני עובד בהוראה בפקולטה ל ____________________ בהיקף כולל של ________ יחידות תעסוקה.
חתימת המנחה____________________________________________________________ :
חתימת מרכז לימודי הסמכה (האחראי על המתרגלים בפקולטה בה הנך עובד בהוראה)_________________ :
חתימת מרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית בה הנך משתלם_________________ :
 .3הנני עובד בתוך הטכניון (פרט להוראה במסגרת לשכת הסגל האקדמי)  /מחוץ לטכניון:
□ לא
□ כן  -נא לפרט ולהחתים בהתאם לדרישה המפורטת להלן:
סוג העבודה (כולל הגורם המעסיק)______________________________________________ :
סה"כ מס' שעות שבועיות  /חודשיות______________ :
חתימת המנחה____________________________ :
חתימת מרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית בה הנך משתלם________________ :
 .4סה"כ שעות עבודה שבועיות  /חודשיות עבור סעיף  2ו /או ____________________________ :3
 .5הצהרה :הנני מצהיר/ה בזה כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ,שלמים ,מלאים ומדויקים .אני
מתחייב/ת לעדכן את היחידה ל"נוער שוחר מדע" על כל שינוי שיחול בפרטים שמסרתי לעיל.
חתימת הסטודנט/ית ______________________ :תאריך___________________________ :
 אישור סופי להעסקה מותנה בקבלת אישור מביה"ס לתארים מתקדמים
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