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מרכזי תארים מתקדמים  /רכזות תארים מתקדמים
אל:
מאת :מרכזת לשכת דיקן ומלגות חיצוניות  -בית הספר לתארים מתקדמים
קול קורא
תכנית ות"ת למלגות לתלמידי תואר שני מחקרי מצטיינים לבני החברה הערבית
מחזור ד' (תשע"ז -תשע"ח)
ות"ת יצאה בקול קורא למלגות למשתלמים מבני המיעוטים מצטיינים לתואר מגיסטר לשנה"ל
תשע"ז .הטכניון מוזמן להגיש עד שמונה מועמדים.
הזוכה יקבל מלגה בסך של  40,880ש"ח (שווה ערך לכ 4 -מנות מלגה לשנה) הסכום יועבר לזוכה ב12 -
תשלומים חודשיים .כמו כן על הפקולטה להוסיף לזוכה לפחות מנת מלגה אחת.
המלגה היא לשנתיים ,בכפוף לאישור ות"ת ובכפוף להישגים אקדמיים ולנהלי משך המלגות של בית
הספר לתארים מתקדמים .הסטודנט יידרש להגיש לות"ת מדי שנה דו"ח על התקדמות לימודיו יחד
עם גיליון ציונים.
קריטריונים להגשה:
 .1סיימו לימודים לתואר ראשון בממוצע של  80לפחות
 .2בעלי ציון משוקלל  85בקורסים בתואר הנוכחי ,וציון התקדמות במחקר בסמסטר אחרון במידה
ויש  -טוב מאוד ומעלה.
 .3מגיסטרים מילגאים בעלי  4מנות ומעלה.
 .4נותרו להם חודשי מלגה לפחות עבור כל שנה"ל תשע"ז
שימו לב :לא ניתן לקבל מלגה זו בנוסף למלגה ע"ש או בנוסף למלגה חיצונית אחרת.
מסמכים נדרשים:
 .1טופס בקשה של ות"ת רצ"ב  -נא למלא במחשב ,כתב יד לא יתקבל .יש להקפיד שהטופס
יהיה חתום ע"י הסטודנט.
 .2גיליונות ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו/דירוגו היחסי של המועמד ביחס
למסיימים במחזורו בתחום לימודיו.
 .3תקציר קורות חיים.
 .4תעודת התואר הראשון (אם טרם הוענקה התעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד על
זכאות המועמד/ת לקבלת התואר ולצרף את התעודה למסמכים מיד עם קבלתה).
 .5שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד/ת בתואר ראשון .במידת האפשר יוגשו
המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו התקבל המועמד לתואר שני.
 .6אישור קבלה ללימודים לתואר מגיסטר של הטכניון (יש לצרף את מכתב הקבלה או להזמין
אישור דרך האתר שלנו ולקבל במזכירות תארים מתקדמים ,אצל לבנה – טל)8292573 .
אופן הגשה:
 שלב ראשון -קובץ  PDFאחד לכל מועמד ,המכיל את כל החומר על פי הסדר הרשום מעלה.
ראשית ,יש להגיש את הקובץ  PDFלבדיקה וחתימת דיקן ביה"ס .לאחר מכן הקובץ יוחזר במייל
לפקולטות לצורך הכנת העותקים הקשיחים.
 שלב שני 8 -עותקים קשיחים המכילים את כל המסמכים הנדרשים .עבור כל מועמד יש להגיש 8
סטים נפרדים על פי הסדר הרשום מעלה (כל סט בעטיפת ניילון נפרדת).
שימו לב :אופן ההגשה יבצע על פי המפורט מטה:
 רשימה מרוכזת של כל המועמדים מהפקולטה על גבי הטופס וורד המצ"ב – את הרשימה יש
לשלוח במייל ל– gradsc@technio n.ac.il
מועד אחרון להגשת קבצי  PDFלבדיקה וחתימת דיקן ביה"ס המועמדים 25.9.2016
מועד אחרון להגשת עותקים קשיחים ורשימה מרוכזת לביה"ס 28.9.2016
את החומר יש להעביר אלי במרוכז דרך מזכירות היחידה האקדמית.
על כל יחידה להגיש עד  2מועמדים
חומר שיועבר לא כראוי וכשאינו מסודר באופן זה לא יוגש לוועדת הפרסים.
קול קורא ותת תואר שני מצטיינים לבני החברה הערבית 2016-2017

