תאריך11.1.2017 :
מרכזי תארים מתקדמים /רכזות (מזכירות) תארים מתקדמים
אל:
מאת :מרכזת לשכת דיקן ,מלגות חיצוניות ומעונות  -בית הספר לתארים מתקדמים
קול קורא
ות"ת (מלגות המועצה להשכלה גבוהה)
ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה -מחזור י"ד (תשע"ח-תש"פ)
ות"ת (המועצה להשכלה גבוהה) יצאה גם השנה בתכנית המלגות המיועדת לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה בישראל.
התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים שהתקבלו ללימודי דוקטורט והם בעלי רקע סוציו-כלכלי נמוך אשר גדלו
בפריפריה .רק סטודנטים העונים על הרשימה של אזורי הפריפריה רשאים להגיש (רשימה מצ"ב).
הזוכה יקבל מלגה בסך של  52,200ש"ח (שווה לכ 4-מנות מלגה לשנה) .הסכום יועבר לזוכה ב 12 -תשלומים חודשיים.
כמו כן על היחידה להוסיף לזוכה ( ₪ 10,000במנות מלגה) לשנה ,וכן סכום שנתי של  ₪ 10,000להוצאות מחקר על חשבון
היחידה .ות"ת מבטיחה את המשך המלגה לעד שלוש שנים כפוף להישגים אקדמיים ולנהלי משך המלגות של בית הספר
לתארים מתקדמים .הסטודנט יידרש להגיש לקרן דו"ח מדי שנה.
קריטריונים להגשה:
 .1כסטודנט מהפריפריה ייחשב מועמד אשר עומד באחד מהקריטריונים הבאים:
א .למד באחת מהחטיבות העליונות המופיעות בנספח המצ"ב.
ב .מקום מגוריו במהלך רוב  12שהות לימוד בבית הספר ,בדגש על  3שנות תיכון ,באחד מהישובים
המופיעים בנספח המצ"ב.
ג .מועמד שאינו עומד בקריטריונים אלה ,אך יש לו נימוקים משכנעים שאכן התחנך בפריפריה
החברתית-כלכלית של המדינה ,יוכל להגיש מועמדותו בצירוף מכתב קצר המנמק זאת.
 .2הסטודנט במעמד מן המניין.
 .3התקבל לדוקטורט תוך שלוש שנים לכל היותר מסיום לימודי המגיסטר ועבר בחינת מועמדות או לומד
במסלול ישיר לדוקטורט ועבר בחינת מועמדות.
 .4ממוצע מצטבר בתואר נוכחי –  85ומעלה.
 .5ציון במחקר בסמסטר האחרון – טוב מאוד ומעלה.
 .6יהיה זכאי למלגה במשך כל שנה"ל תשע"ח (מאוקטובר  2017ועד ספטמבר  ,2018כולל).
שימו לב :לא ניתן לקבל מלגה זו בנוסף למלגה ע"ש או בנוסף למלגה חיצונית אחרת.
מסמכים נדרשים:

באם ישנם הבדלים בין דרישות טופס המועמדות לקול קורא ,הנוסח הקובע הינו הקול קורא ,אשר מבוסס על הקול קורא של ות"ת.

 .1טופס בקשת המלגה – מצ"ב.
 .2קורות חיים כולל רשימת פרסומים.
 .3גיליון ציונים מעודכן – נא להוריד מאתר ביה"ס לתארים מתקדמים תחת מידע אישי.
 .4גיליונות ציונים של התואר הראשון והשני (כולל ממוצעים וציון עבודת התזה).
 .5תקציר עבודת ה M.Sc -או  .MAמועמדים שהתקבלו למסלול ישיר יגישו תקציר הישגיהם במחקר (עד שני
עמודים).
 .6תקציר הצעת המחקר לדוקטורט (אין להגיש מאמרים שלמים אלא רק תקצירי מאמרים).
 .7שלושה מכתבי המלצה הכוללים :המלצת המנחה בתואר השני ,המלצת המנחה לדוקטורט ,המלצה מחבר
סגל אקדמי בכיר המכיר את המועמד.
אופן הגשה:
 קובץ  PDFאחוד המכיל את כל המסמכים הנדרשים לפי הסדר המבוקש (כולל .)bookmarks
יש לשלוח במייל ל– gradsc@technion.ac.il
 6 עותקים קשיחים המכילים את כל המסמכים הנדרשים  -עבור כל מועמד יש להגיש  6סטים נפרדים (כל סט
בעטיפת ניילון נפרדת).
 רשימה מרוכזת של כל המועמדים מהפקולטה על גבי הטופס וורד המצ"ב – את הרשימה יש לשלוח במייל ל –
gradsc@technion.ac.il
 מכתב התחייבות מהיחידה האקדמית חתום על ידי דיקן הפקולטה או יו"ר הועדה הבין יחידתית על תשלום
 ₪ 10,000לשנה להוצאות מחקר עבור כל סטודנט שיזכה במלגה.
מועד אחרון להגשת המועמדים 30.3.2017
על כל יחידה להגיש מועמד אחד בלבד.

קול קורא ותת על שם נחמיה לבציון  2017-2018תשעח

