תאריך13.11.2016 :
מרכזי תארים מתקדמים /רכזות (מזכירות) תארים מתקדמים
אל:
מאת :מרכזת לשכת דיקן ,מלגות חיצוניות ומעונות  -בית הספר לתארים מתקדמים
קול קורא
מלגות הצטיינות מקרנות גוטווירט ,ג'ייקובס לשנה"ל תשע"ז
המלגה היא לשנה"ל תשע"ז .הזוכה יקבל מלגה בגובה של  5מנות לדוקטורנט ו 4 -מנות למגיסטרנט,
על חשבון הקרן ובנוסף לפחות מנת מלגה על חשבון הפקולטה .כמו כן יקבל הזוכה מענק של 1,000$
לנסיעות לכינוסים בחו"ל אותו יוכל לנצל במהלך לימודיו לתואר הנוכחי.
קריטריונים להגשה:
מגיסטר:
 .1מלגאי הטכניון [ 4מנות ומעלה] בשנה"ל תשע"ז –נא לא להגיש מועמדים שאין להם 12
חודשי מלגה השנה [אוקטובר -2016ספטמבר  ,2017כולל] או כאלה שזכו במלגה חיצונית
בשנת הלימודים הנוכחית -מועמדים כאלה ,במידה ויוגשו ,יפסלו.
 .2לאחר הגשת נושא מחקר
 .3בעל ציון ממוצע מצטבר של  85ומעלה וציון התקדמות במחקר אחרון של טוב מאוד
לפחות (אם יש ציון).
דוקטור:
 .1ד"ר במסלול רגיל אחרי בחינת מועמדות
או:
ד"ר במסלול ישיר -המעבר למסלול ישיר עד  ,30.9.2016כולל (לא חייב להיות אחרי
בחינת מועמדות).
 .2מלגאי הטכניון [ 4מנות ומעלה] בשנה"ל תשע"ז –נא לא להגיש מועמדים שאין להם 12
חודשי מלגה השנה [אוקטובר -2016ספטמבר  ,2017כולל] או כאלה שזכו במלגה חיצונית
בשנת הלימודים הנוכחית -מועמדים כאלה ,במידה ויוגשו ,יפסלו.
 .3בעל ציון ממוצע מצטבר בתואר הנוכחי של  85ומעלה וציון התקדמות במחקר אחרון של
טוב מאוד לפחות.
מסמכים נדרשים:
 .1קורות חיים –כולל רשימת פרסומים ומאמרים שהתקבלו לפרסום בלבד
 .2המלצה אחת לפחות ,יש להקפיד על המלצה מפורטת ומקיפה.
 .3תדפיס ציונים מעודכן (נא להוריד ממידע אישי באתר ביה"ס לתארים מתקדמים)
אופן הגשה:
 קובץ  PDFאחד לכל מועמד ,המכיל את כל החומר על פי הסדר הרשום מעלה.
 1 עותק קשיח המכיל את כל המסמכים הנדרשים.
 רשימה מרוכזת של כל המועמדים מהפקולטה על גבי הטופס אקסל המצ"ב – את הרשימה יש
לשלוח במייל ל–  .gradsc@technion.ac.ilנא לפרט את נימוק הועדה הפקולטית בדירוג
המועמדות.
מועד אחרון להגשת המועמדים 11.12.2016
על כל פקולטה להגיש סה"כ לא יותר משני מועמדים לדוקטור ושני מועמדים למגיסטר זאת עבור
שתי המלגות.
אין להפריד את הרשימות לשתי המלגות ויש לדרג את המועמדים ולנמק את הדרוג.
בית הספר יבחן את המועמדים לשתי המלגות יחד.
המועמד יכול לזכות רק במלגה אחת מבין השתיים.
המשך בעמוד הבא...

אנא הקפידו לעמוד בלוח הזמנים.
לצערנו ,לא נוכל לשקול רשימות שתגענה במועד מאוחר יותר או אשר לא תוגשנה בצורה מסודרת.
**שימו לב **
עבור מלגת גוטווירט
 המלגות יוענקו לזוכים בטקס חגיגי אליו יוזמנו גם בני המשפחות .חובה על הזוכה
להשתתף בטקס.
 הזוכה יקבל תעודת הצטיינות בטקס.
 על הזוכה לכתוב מכתב תודה לקרן.
עבור מלגת ג'ייקובס
על הזוכה לכתוב מכתב תודה לקרן.
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