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בע"ה

שלום רב,
הנדון :העסקת סטודנטים ללימודי תואר ראשון המשתתפים בתכנית "מצטיינים במדע" (ממחלקות:
כימיה ,פיזיקה ,מדעי החיים– מסיימי שנה א' או ב') במעבדות המחקר במהלך קיץ תשע"ו במימון
המכון לננו-טכנולוגיה.
המכון לננו טכנולוגיה וחומרים מתקדמים מציע למעבדות המחקר להעסיק במהלך קיץ תשע"ו
סטודנטים מצטיינים המשתתפים בתכנית "מצטיינים במדע" .הסטודנטים יעבדו במעבדות המחקר
במהלך קיץ תשע"ו ,לתקופה של עד חודשיים ,תמורת תוספת למלגת ההצטיינות השנתית בסך
 3000ש"ח .מינימום זמן עבודה – שישה שבועות.
מטרת התכנית היא לעודד קשר של סטודנטים מצטיינים אלו עם קבוצת מחקר במטרה למשוך
אותם להמשך לימודים לתארים גבוהים במחלקות השונות.
תכנית זו אינה מוגבלת לחוקרי המכון לננו-טכנולוגיה בלבד אלא פתוחה לכל מעבדות המחקר
במחלקות כימיה ,פיזיקה והפקולטה למדעי החיים.
במידה והנך מעוניין להשתתף בתכנית זו ,מצ"ב טופס הרשמה למועמד .תאריך אחרון להגשה –
.1-7-16
שמות הסטודנטים שניתן להעסיק בתוכנית זו מופיע להלן:
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המכון לננו טכנולוגיה
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בע"ה
בקשה למימון העסקת סטודנט קיץ מצטיין במעבדות מחקר – המכון לננו טכנולוגיה

פרטים אישיים:
שם הסטודנט________________________ :
מספר ת.ז__________________________ :.
מחלקה____________________________ :
שנת לימודים לתואר בשנת תשע"ה :א_ ,ב_
מייל______________________________ :
טלפון_____________________________ :
נייד______________________________ :
פרטים על עבודת הקיץ:
מעבדת המחקר_____________________ :
תקופת ההעסקה_____________________ :
חתימת המנחה:
הריני לאשר בזאת את בקשתי להעסקת הסטודנט
____________________________________ במעבדתי במסגרת עבודת קיץ במימון המכון
לננו טכנולוגיה.
חתימת המנחה____________________ :
חתימת הסטודנט:
הריני לאשר בזאת את בקשתי להשתתפות בתכנית העסקת קיץ במימון המכון לננו טכנולוגיה
במעבדות המכון בתנאים שהוצגו לעיל .חתימה___________________ :

