תאריך14.11.2016 :
מרכזי הוועדות לתארים מתקדמים  /רכזות (מזכירות) תארים מתקדמים ביחידות
אל:
האקדמיות
מאת :מרכזת לשכת דיקן ,מלגות חיצוניות ומעונות  -בית הספר לתארים מתקדמים
קול קורא
פרסים מקרן וולף לדוקטורנטים בלבד  -לשנת הלימודים תשע"ז
קרן וולף ממשיכה השנה בהיקף מצומצם של פרסים ואנו מתבקשים להגיש לקרן רק ארבעה
מועמדים מכל הטכניון והקרן תבחר למי מהם להעניק את הפרס .סכום הפרס  ₪ 7,000לזוכה.
הפרס יועבר ישירות למשתלם.
אין חובה על המשתלם להיות מלגאי.
מאחר ומדובר בפרס יוקרתי ,הקריטריונים בו הם על בסיס מצוינות מוכחת .דהיינו ,פרסים ,פרסומים
בעיתונים מהשורה הראשונה כאשר למועמד חלק חשוב בפרסום ,הזמנות לכינוסים יוקרתיים וכד'.
לא ניתן להגיש פעם נוספת סטודנט שכבר קיבל מקרן וולף בעבר מלגת הצטיינות לאותו התואר.
קריטריונים להגשה:
 .1המועמד הינו אזרח מדינת ישראל שהחל לימודיו לתואר שלישי בשנת תשע"ד או אחריה.
 .2דוקטורנט במסלול ישיר /מסלול רגיל /מסלול מיוחד  -אחרי בחינת מועמדות.
בעל ציון ממוצע מצטבר בתואר הנוכחי של  90-ומעלה וציון התקדמות במחקר אחרון של מצוין
.3
(אם יש ציונים).
לדוקטורנט במסלול רגיל  -אם אין ממוצע בתואר נוכחי ,ממוצע  90ומעלה בתואר מגיסטר.
לדוקטורנט במסלול ישיר /מיוחד -אם אין ממוצע בתואר נוכחי ,ממוצע תואר ראשון  90ומעלה.
מסמכים נדרשים:
 טופס מועמדות (מצ"ב) – על הסטודנט למלא את הפרטים בטופס ,וכן נושא עבודת המחקר ,שם
המנחה ,תאריך אישור תכנית המחקר ותאריך התחלת העבודה.
 יש לצרף קיצור תכנית המחקר ,כפי שאושרה (בהיקף שלא יעלה על עמוד אחד).
 תדפיס ציונים רשמי להוריד מהאתר.
 רשימת פרסומים
 יש לצרף לפחות שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי המכירים את המועמד ואת מחקרו .יש לוודא
שמכתבי ההמלצה הם ספציפיים למועמד וממוענים לקרן וולף.
(אחת ההמלצות צריכה להיות מהמנחה).
מאחר ומדובר בקרן יוקרתית ,מכתבי ההמלצה צריכים להיות חזקים.
אופן הגשה:
את החומר המלא יש להעביר באופן הבא:
 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
ועדת הפרסים מבקשת לצרף ,עבור כל מועמד ,דף נפרד המכיל :דף זה יש להגיש בנפרד מחומר
הבקשה ,ולא כחלק מקובץ .PDF
 .1רשימת המאמרים (במידה ויש) או דירוג יחסי של העיתון בשטח המחקר ולציין מספרי ציטוטים
שהתפרסמו בצירוף  ,IFבמידה ויש.
 .2בשטחים בהם רלוונטי ,מאמרי כנסים תוך ציון אחוזי קבלה לכינוס יוקרתי.
נתונים אלה מקלים על הוועדה בעת הדיונים.
על פי הנחיות הקרן ,אין להוסיף לבקשות דבר מלבד הפרטים הנדרשים.
מועד הגשה :לא יאוחר מתאריך 30.11.2016
על כל יחידה להגיש מועמד אחד בלבד

