 15ספטמבר 2016
מרכזי תארים מתקדמים /רכזות (מזכירות) תארים מתקדמים
אל:
מאת :מרכזת לשכת דיקן ומלגות חיצוניות  -בית הספר לתארים מתקדמים
קול קורא
תכנית מלגות הברונית אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט – תשע"ז
"תכנית הברונית אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט" מציעה מלגות לארבע תלמידות דוקטורט
מצטיינות של הטכניון בכל התחומים .תכנית ייחודית זו שנוסדה ע"י קרן רוטשילד קיסריה ,הפועלת
ליצירת חברה ישראלית טובה יותר באמצעות קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית ,מבקשת
לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית על ידי תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות
ובעלות מוטיבציה ,אשר עבורן מהווה מלגה זו רכיב משמעותי לסיום התואר.
התכנית מציעה מלגות לדוקטורנטיות מלגאיות מצטיינות שהחלו לימודיהן החל מאוקטובר .2015
המלגה היא לארבע שנים או עד סיום התואר (המוקדם מהשניים)  -הזוכה תקבל מלגה בגובה של 7
מנות מלגה חודשיות .בכפוף לאישור הקרן ובכפוף להישגים אקדמיים ולנהלי משך המלגות של בית
הספר לתארים מתקדמים .הסטודנטית תידרש להגיש לקרן ,מדי שנה ,דו"ח על התקדמות לימודיה.
כמו כן תקבל הזוכה מענק חד פעמי של  20,000ש"ח לצורך הצגת המחקר בכנסים בינלאומיים ולטובת
נסיעות לחו"ל קידום הצרכים האקדמיים הנוגעים למחקר אותו תוכל לנצל במהלך לימודיה לתואר
הנוכחי החל מהשנה השנייה של קבלת המלגה.
המלגאיות מתחייבות לעסוק במהלך לימודיהן בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי בהיקף של 56
שעות בכל אחת משנות קבלת המלגה ,ובכך לחזק צעירים וצעירות ולהוות עבורם מודל לחיקוי
למצוינות ולנתינה לקהילה
קריטריונים להגשה:
 .1משתלמות מלגאיות המקבלות  4מנות מלגה ומעלה במסלול מיוחד לדוקטורט בעלות ממוצע
מצטבר  90לפחות (אם יש) וממוצע תואר קודם –  90לפחות .ציון אחרון במחקר (אם יש) -מצוין.
או:
משתלמות מלגאיות המקבלות  4מנות מלגה ומעלה במסלול רגיל לדוקטורט בעלות ממוצע מצטבר
 90לפחות (אם יש) וממוצע תואר קודם –  90לפחות .ציון אחרון במחקר (אם יש) -מצוין.
או:
משתלמות מלגאיות המקבלות  4מנות מלגה ומעלה במסלול ישיר לדוקטורט בעלות ממוצע
מצטבר  90לפחות .ציון אחרון במחקר -מצוין.
 .2מצב סוציו -אקונומי העשוי למנוע מהדוקטורנטית לממש את הפוטנציאל שלה או להאט את קצב
התקדמות המחקר .
 .3המועמדת מתנדבת ותורמת לקהילה.
מסמכים נדרשים :חומר הבקשה יוגש באנגלית בלבד
 .1קורות חיים ורשימת פרסומים שהתקבלו בלבד
 .2מכתב פניה של המועמדת הכולל :רקע כללי (כולל מס' זהות ,כתובת אימייל ,מס טלפון נייד)
וסיפור חיים אישי ,פרטים על מצבה סוציו -אקונומי ,פירוט על פעילות התנדבותית ותרומה
לקהילה.
 .3גיליון ציונים מעודכן – גם לדוקטורנטיות מתחילות שאין להן ציונים עדיין (נא להוריד ממידע
אישי באתר ביה"ס לתארים מתקדמים)
 .4שתי המלצות מחברי סגל המכירים את המועמדת (אחת מהמנחה)
 .5תקציר הצעת המחקר/תחום מחקר ( 1-2עמ')
אופן הגשה:
 קובץ  PDFאחד לכל מועמדת ,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 קבצי  ,PDFעותק קשיח ורשימה מרוכזת לביה"ס – 13.11.2016
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.
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