תאריך8.11.2016 :
מרכזי תארים מתקדמים /רכזות (מזכירות) תארים מתקדמים
אל:
מאת :מרכזת לשכת דיקן ,מלגות חיצוניות ומעונות  -בית הספר לתארים מתקדמים

קול קורא -מלגות דיאן וליאונרד שרמן למגיסטר במחקרים בינתחומיים –
תשע"ז
מלגות שרמן נחלקות למלגות הצטיינות יתרה ולמלגות הצטיינות .המלגות מיועדות למשתלמים
מתחילים לתואר מגיסטר שמקבלים מלגה בהיקף של  4מנות ומעלה מתחילים לתואר מגיסטר -
העוסקים במחקר בינתחומי.
הזוכים במלגת שרמן שנתית יקבלו  4מנות מלגה לחודש מהקרן וכן תוספת של מנת מלגה
•
נוספת מהיחידה האקדמית .המלגה תוענק לשנת לימודים מלאה ,סמסטר א' וסמסטר ב' (בין
החודשים אוקטובר  2016ועד ספטמבר .)2017
הזוכים במלגת שרמן סמסטריאלית יקבלו  4מנות מלגה לחודש מקרן שרמן וכן תוספת של
•
מנת מלגה נוספת מהיחידה האקדמית .המלגה תוענק לסמסטר א' בלבד (בין החודשים אוקטובר 2016
ועד פברואר .)2017
הקריטריונים להגשה:
משתלמים מתחילים לתואר מגיסטר במעמד מן המניין העוסקים במחקר בינתחומי בלבד ,אשר הינם:
 .1מלגאים שמקבלים מלגה בהיקף של  4מנות ומעלה –
 .2מלגאים בעלי יתרה של  12חודשי מלגה לפחות בשנה"ל תשע"ז.
 .3משתלמים לתואר מגיסטר שהחלו את לימודיהם בסמסטר ב' תשע"ו ,בעלי ציון ממוצע מצטבר
של  85ומעלה.
או:
משתלמים לתואר מגיסטר שהחלו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית  -בסמסטר א' תשע"ז ,שסיימו את
התואר הראשון בציון ממוצע מצטבר של  86ומעלה.
אין להגיש מועמדים אשר  -הגישו מועמדות למלגת שרמן בעבר.
מסמכים נדרשים( :את המסמכים המפורטים להלן יש להגיש באנגלית):
 .1טופס בקשה –יש למלא את הטופס באנגלית במחשב בלבד – טופס בכתב יד לא יתקבל.
 .2קורות חיים ורשימת פרסומים באנגלית – יש לכלול בקורות החיים דף ובו סיפור חיים אישי.
המכתב יועבר לתורם המעוניין להכיר באופן אישי את המועמדים.
 .3המלצת מנחה -המפרטת כיצד תחום המחקר הוא בין-תחומי  -באנגלית
 .4גיליון ציונים מעודכן באנגלית – נא להוריד ממידע אישי באתר ביה"ס לתארים מתקדמים.
 .5תקציר הצעת המחקר [ 1-2עמ'] באנגלית – יש לנסח את התקציר בשפה פשוטה שתהיה מובנת גם
לקוראים שאינם מתמצא ים בתחום המחקר .החומר יועבר לעיונו של התורם שאיננו איש מחקר.
אופן הגשה:
 קובץ  PDFאחד לכל מועמד ,המכיל את כל החומר על פי הסדר הרשום מעלה.
 1 עותק קשיח המכיל את כל המסמכים הנדרשים.
 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 18.12.2016
על כל יחידה להגיש עד  2מועמדים




הזוכים יוזמנו להשתתף בטקס חגיגי בנוכחות התורם .חובה על הזוכה להשתתף בטקס.
הזוכה יקבל תעודת הצטיינות בטקס.
על הזוכה לכתוב מכתב תודה לתורם.
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