 13דצמבר 2016
מרכזי תארים מתקדמים /רכזות תארים מתקדמים
אל:
מאת :מרכזת לשכת דיקן בית הספר לתארים מתקדמים
קול קורא תשע"ז
קול קורא  -מלגות קרן עזריאלי לדוקטורנטים
The Azrieli Fellows Program
תחולת המלגה הינה החל משנת הלימודים תשע"ח
קרן עזריאלי תעניק מלגות למשתלמים לדוקטורט עם דגש על מחקרים פורצי דרך ,חדשניים ובעלי
חשיבות מדעית משמעותית – .Cutting edge research
קרן עזריאלי תעניק מלגות למשתלמים לדוקטורט מצטיינים על מנת לקדם מצוינות אקדמית
בתארים מתקדמים .המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר שלישי במדעים ובהוראת המדעים.
עבור מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים ,תישלח הודעה בנפרד ,כאשר תתקבל מקרן.

במטרה להגדיל את סיכויי הצלחת הטכניון ,ומאחר ומדובר במלגה יוקרתית ,הקריטריונים בה הם על
בסיס מצוינות מוכחת .דהיינו ,הצטיינות סדרתית במהלך הלימודים פרסים ,פרסומים בעיתונים
מהשורה הראשונה כאשר למועמד חלק חשוב בפרסום ,הזמנות לכינוסים יוקרתיים וכד'.
קריטריונים למועמדים לתואר שלישי בהנדסה ומדעים:
הזוכה יקבל מלגה בסך של  27,000$לשנה ,לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים ,בכפוף
לנהלי קרן עזריאלי ובכפוף לנוהלי משך המלגות של בית הספר לתארים מתקדמים.
סטודנט תואר שלישי במדעים שיזכה במלגה יקבל הקצבה עבור הוצאות מחקר /השתתפות
בכנסים בסך של עד  .5,000$בנוסף הזוכה יחויב לתרום  40שעות התנדבות (בכל שנה).
מסלולים:

 .1מסלול רגיל לתואר שלישי:
 סטודנטים לתואר שלישי במסלול הרגיל רשאים להגיש בקשת הצטרפות לתוכנית
עמיתי עזריאלי במהלך השנה הראשונה ללימודיהם (סטודנטים שהחלו את לימודי
הדוקטורט לא לפני ינואר .)2016
 הצעת מחקר אינה מהווה תנאי להגשת בקשה למועמדות ,כל עוד נושא המחקר
מהווה המשך לנושא שנחקר במהלך התואר השני .מועמדים אשר טרם עברו
בחינת מועמדות יגישו "תחום מחקר" במקום הצעת מחקר מאושרת.
 באם הנושא ו/או המנחה הנם שונים ,ניתן להגיש את בקשת המועמדות לתוכנית
עמיתי עזריאלי במהלך השנה השנייה של לימודי התואר השלישי ,בליווי הצעת
מחקר או מאמר לפרסום אודות המחקר הנוכחי .על הצעת המחקר להיות בשלבי
קבלת אישור ,או שכבר אושרה לאחר אוקטובר .2016
 .2מסלול "ישיר":
 סטודנטים במסלול זה רשאים להגיש מועמדות במידה ושינוי הסטטוס מסטודנט
לתואר שני לסטודנט לתואר שלישי נעשה לאחר מאי .2016
מועמדים אלו אינם נדרשים להציג הצעת מחקר בזמן הגשת הבקשה.
 .3מסלול מיוחד:
 סטודנטים במסלול זה רשאים להגיש מועמדותם לתוכנית עמיתי עזריאלי לאחר
אישור הצעת המחקר (לאחר שעמדו בבחינת מועמדות) .הגשת הבקשה לתוכנית
תהיה מלווה בהצעת המחקר שאושרה לאחר מאי .2016






נתונים אקדמיים:
 ממוצע מצטבר לתואר –  90ומעלה.
 ציון במחקר בסמסטר האחרון – ט"מ ומעלה ,אם יש .ניתן להגיש גם אם אין ציון
מחקר.
 בעלי מלגה מוגדלת ( 6 – 4מנות) ,ונותרו להם חודשי מלגה לכל שנה"ל תשע"ח
לפחות.
המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים .במהלך תקופה זאת יתבקשו
העמיתים להגיש דו"חות התקדמות על בסיס חצי שנתי ,המפרטים את
התקדמותם במחקר.
הצעת מחקר מאושרת תוגש מוקדם ככל האפשר על מנת להבטיח את רציפות
המלגה.
סטודנטים שהגישו מועמדות למלגת קלור או למלגת אדמס לא רשאים להגיש את
מועמדותם לתוכנית עמיתי עזריאלי באותה השנה.

קריטריונים למועמדים לתואר שלישי במסלול הוראת המדעים:
הזוכה יקבל מלגה בסך של  27,000$לשנה ,לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים ,בכפוף
לנהלי קרן עזריאלי ו בכפוף לנוהלי משך המלגות של בית הספר לתארים מתקדמים.
סטודנט תואר שלישי במסלול הוראת המדעים שיזכה יקבל הקצבה עבור הוצאות מחקר/
השתתפות בכנסים בסך של עד  .3,500$בנוסף הזוכה יחויב לתרום  40שעות התנדבות (בכל
שנה).
מסלולי לימוד:
.1
מועמדים במסלול רגיל ו/או במסלול ישיר ,אשר הגישו הצעת מחקר
לאוניברסיטה בה הם לומדים בין התאריכים פברואר  2016ועד לפברואר ,2017
רשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי.
א .עדיפות תינתן למועמדים אשר הצעת מחקרם כבר אושרה על ידי
האוניברסיטה .עם זאת ,ישקלו גם הצעות שטרם אושרו ,בתנאי שיאושרו עד
ל 15 -במאי .2017
ב .באם נעשו שינויים במחקר לאחר הגשת הצעת המחקר המקורי ,על המועמד
לספק הסרים לכך ואישור מטעם האוניברסיטה לגבי השינוי.
נתונים אקדמיים:
.2
 ממוצע מצטבר לתואר –  90ומעלה.
 ציון במחקר בסמסטר האחרון – ט"מ ומעלה ,אם יש .ניתן להגיש גם אם אין ציון
מחקר.
 בעלי מלגה מוגדלת ( 6 – 4מנות) ,ונותרו להם חודשי מלגה לכל שנה"ל תשע"ח
לפחות.

מסמכים נדרשים:
הנחיות להגשת המועמדות:
מידע מפורט על הקרן ומסגרת המלגות כמו גם קובץ המסמכים הנדרשים ניתן גם להוריד
מאתר הקרן –  www.azrielifoundation.org/fellowsאו www.azrielifoundation.org
שימו לב שיש להגיש את כל החומר באנגלית ובניילוניות שקופות בלבד.
אנא הקפידו להגיש את החומר לפי הסדר שלהלן:
 .1טופס מועמד ( )The Azrieli Fellows Program Application Form - PhDיש
למלא במחשב ובאנגלית .טפסים אשר ימולאו בכתב יד לא יתקבלו.
שימו לב למלא את כל השדות ולצרף את כל החומר הנלווה הנדרש ובהתאם
להוראות.
שימו לב כי יש לחתום בעמוד  8של הטופס.
יש למלא את הפרטים בעמוד  .9יש למלא סעיפים  1-3פרט ל 3-הפרטים האחרונים
(חתימה ,שם ותאריך) אשר בתחתית העמוד.
 .2שלושה מכתבי המלצה באנגלית  -כולל אחד מהמנחה .שימו לב כי לכל מכתב יש
לצרף טופס  ,Confidential Referee Form - PhD Trackולהגיש על פי ההנחיות
הרשומות בטופס המועמדות של הקרן.
על המכתבים להיות על נייר לוגו ,ממוענים לקרן עזריאלי ,וחתומים ע"י הממליץ.
שימו לב  -מאחר והתחרות קשה על המכתבים להיות משכנעים ומעולים
 .3שימו לב כי על כל האישורים להיות רשמיים וחתומים.
אופן הגשה:
 קובץ  PDFהמכיל את כל חומר המועמדות ,כולל טופס מועמדות ,מכתבי המלצה,
תדפיסי ציונים וכל חומר נלווה נוסף .על הקובץ להכיל  .bookmarksיש לשלוח את
הקובץ במייל ל. gradsc@technion.ac.il -
 5 עותקים קשיחים – הכוללים את כל חומר המועמדות ,כולל טופס מועמדות,
מכתבי המלצה ,תדפיסי ציונים וכל חומר נלווה נוסף.
כל מועמד יגיש  5עטיפות ניילון הכוללות בכל אחת סט של כל החומר הנ"ל.
 CD אחד המכיל:
 קובץ וורד המכיל את טופס המועמדות.
 קובץ  PDFהכולל את כל חומר המועמדות :כולל טופס מועמדות ,מכתבי המלצה,
תדפיסי ציונים וכל חומר נלווה נוסף.
 קובץ  PDFהכולל את התיזה לתואר שני וכן הצעת המחקר המאושרת לתואר
שלישי (במידה וקיימת) .חומר זה אין להגיש בעותקים הקשיחים.
לתשומת לב :בקשות אשר לא תכלולנה את כל החומר המבוקש לא תטופלנה.
 טופס מרכז (קובץ אקסל) – אנא הקפידו לנמק את הבחירה .את הטופס יש לשלוח במייל ל–
gradsc@technion.ac.il
בכותרת המייל יש לכתוב :שם מלא של המועמד-מלגת עזריאלי-הפקולטה ל.XX-
 בנוסף ,יש לשלוח קובץ  WORDהמכיל את המידע הבא:
 שם המועמד/ת באנגלית ועברית
 גיל
 פקולטה
 נושא הדוקטורט
 שמות מנחים
 רשימת פרסומים ( באנגלית בלבד)
על המנחים לדרג את כתבי העת בהם פרסם/ה המועמד/ת ואת ה  impact factor-של
כתב העת.

במידת האפשר ,יש לציין גם את הדירוג יחסי של העיתון בשטח המחקר ולציין
מספרי ציטוטים שהתפרסמו ,במידה ויש.
בשטחים בהם רלוונטי ,יש לפרט מאמרי כנסים תוך ציון אחוזי קבלה לכינוס
יוקרתי.
מועד הגשה :לא יאוחר מתאריך 12.1.2017
על כל יחידה להגיש מועמד אחד בלבד
הוראת המדעים – יכולים להגיש  2מועמדים
חומר שיועבר לא כראוי וכשאינו מסודר באופן זה לא יוגש לוועדת הפרסים.
שימו לב:
ועדות הקבלה מטעם קרן עזריאלי ייפגשו ויראיינו מועמדים במהלך החודשים מרץ עד מאי .2017
מועמדים ראויים יקראו (בהתראה קצרה) לראיונות במהלך השבועיים האחרונים של חודש מאי
.2017
הודעה על הזוכים/ות במלגות תימסר בחודש יוני .2016
אנא הפנו את תשומת לב הסטודנטים למידע על הקרן ,מסגרת המלגות ולחובותיהם של עמיתי
עזריאלי כפי שמפורטים בתקנון הקרןwww.azrielifoundation.org/fellows :

קול קורא עזריאלי  - 2017-2018תשעח

