תאריך13.9.2015 :
מרכזי הוועדות לתארים מתקדמים  /רכזות (מזכירות) תארים מתקדמים ביחידות
אל:
האקדמיות
מאת :מרכזת לשכת דיקן ,מלגות חיצוניות ומעונות  -בית הספר לתארים מתקדמים
קול קורא
לפרס רפפורט לדוקטורנטים מצטיינים בתחום המחקר הביו-רפואי  -לשנת הלימודים תשע"ז
קרן ברוך ורות רפפורט מציעה פרסי מצוינות בתחום המחקר הביו-רפואי .ועדת הפרס תיתן תשומת
לב מיוחדת להצעות בתחום פיתוח של מכשור והתקנים רפואיים.
בשנת תשע"ז תעניק הקרן  4פרסים (כלל ארציים) לסטודנטים מצטיינים לתואר שלישי במדעי החיים
וההנדסה ,בסך  $5,000כל אח ד .הפרסים יוענקו לסטודנטים שהשיגו כבר הישגים משמעותיים
מוכרים בתחומי המחקר שלהם.
פרטים אודות תקנון הפרס ניתן למצוא באתר פרס רפפורט/http://www.rappaport-prize.com :
הקריטריונים לפרס זה הם על בסיס מצוינות מו כחת .דהיינו ,פרסים ,פרסומים בעיתונים מהשורה
הראשונה כאשר למועמד חלק חשוב בפרסום ,הזמנות לכינוסים יוקרתיים וכד'.
קריטריונים להגשה:
 .1דוקטורנט במסלול ישיר /מסלול רגיל /מסלול מיוחד  -אחרי בחינת מועמדות ואשר נמצאים
בשלבים מתקדמים של המחקר ולקראת סיום התואר.
 .2בעל ציון ממוצע מצטבר בתואר הנוכחי של  90-ומעלה וציון התקדמות במחקר אחרון של
מצוין (אם יש ציונים).
לדוקטורנט במסלול רגיל  -אם אין ממוצע בתואר נוכחי ,ממוצע  90ומעלה בתואר מגיסטר.
לדוקטורנט במסלול ישיר -אם אין ממוצע בתואר נוכחי ,ממוצע תואר ראשון  90ומעלה.
מסמכים נדרשים:
 טופס מועמדות (מצ"ב)
 קיצור תכנית המחקר ,כפי שאושרה (בהיקף שלא יעלה על עמוד אחד) תוך פירוט בתחום
הפיתוח של מכשור והתקנים רפואיים.
 תדפיס ציונים רשמי להוריד מהאתר.
 קורות חיים (כולל רשימת פרסומים ,פרסים ,הזמנות והרצאות בכינוסים וכד').
את החומר המלא יש להעביר באופן הבא:
 עבור כל מועמד יש להגיש  2קבצי – PDF
 oקובץ  PDFשל טופס המועמדות (כולל החומר הנלווה המפורט בטופס)
 oקובץ  PDFהמכיל את התדפיס ציונים וקורות החיים.
יש לשלוח במייל ל– gradsc@technion.ac.il
בכותרת המייל יש לכתוב – שם מלא של המועמד ,פרס רפפורט ,הפקולטה לXX-
 1 עותק קשיח המכיל את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים ,עבור כל מועמד.
 טופס מרכז (קובץ אקסל) – אנא הקפידו לדרג את המועמדים ולנמק את הדירוג .את הטופס
יש לשלוח במייל ל– gradsc@technion.ac.il
מועד הגשה :לא יאוחר מתאריך 13.11.2016
על כל יחידה להגיש עד  2מועמדים
פרס רפפורט  -קול קורא 2016-2017

