תאריך9.11.2016 :
מרכזי תארים מתקדמים /רכזות (מזכירות) תארים מתקדמים
אל:
מאת :מרכזת לשכת דיקן ,מלגות חיצוניות ומעונות  -בית הספר לתארים מתקדמים

קול קורא
מלגות מקרנות – זף ,פיין ודניאל לדוקטורנטים מתחילים – תשע"ז
המלגות מיועדות לדוקטורנטים מתחילים בכל הפקולטות בטכניון.
המלגה היא לשנה אחת  -הזוכה יקבל מלגה בגובה של  5מנות ובנוסף מנת מלגה על חשבון הפקולטה.
כמו כן יקבל הזוכה מענק של  $1000לנסיעות לכינוסים בחו"ל אותו יוכל לנצל במהלך לימודיו לתואר
הנוכחי.
קריטריונים להגשה:
 .1מלגאי הטכניון [ 4מנות ומעלה] בשנה"ל תשע"ז –נא לא להגיש מועמדים שאין להם 12
חודשי מלגה השנה [אוקטובר -2016ספטמבר  ,2017כולל] או כאלה שזכו במלגה חיצונית
בשנת הלימודים הנוכחית -מועמדים כאלה ,במידה ויוגשו ,יפסלו.
 .2משתלמים מלגאים במסלול ישיר לדוקטורט הנמצאים בסמסטר הראשון או השני
ללימודיהם לדוקטורט (נכון ל *)1.10.2016 -בעלי ציון ממוצע מצטבר של  85ומעלה וציון
אחרון במחקר ט"מ ומעלה.
* עברו למסלול ישיר בין התאריכים  ,1/3/2016-30/9/2016כולל.

או:

משתלמים מלגאים במסלול הרגיל לדוקטורט הנמצאים בסמסטר הראשון או השני
ללימודיהם לדוקטורט (נכון ל **)1.10.2016 -בעלי ציון ממוצע מצטבר בתואר הנוכחי של 85
ומעלה או אם אין בעלי ציון ממוצע מצטבר בתואר מגיסטר של  85ומעלה ,וציון אחרון
במחקר בתואר הנוכחי [במידה ויש] ט"מ ומעלה.
** החלו לימודי דוקטורט בחודשים  ,1/2016-10/2016כולל.
מסמכים נדרשים:
 .1קורות חיים -בעברית בלבד ורשימת פרסומים (פרסומים שהתקבלו בלבד ,לנוחיותכם ,ניתן
להגיש באנגלית)
 .2גיליון ציונים מעודכן (בעברית בלבד) – גם לדוקטורנטים מתחילים שאין להם ציונים עדיין
[נא להוריד מ"מידע אישי" באתר ביה"ס לתארים מתקדמים]
 .3שתי המלצות מחברי סגל המכירים את המועמד (בעברית בלבד)
 .4תקציר הצעת המחקר/תחום מחקר בעברית בלבד ( 1-2עמ')
אופן הגשה:
 קובץ  PDFאחוד לכל מועמד המכיל את כל המסמכים הנדרשים (קבצי וורד שנשמרו כ-
 ,PDFולא כמסמכים סרוקים).
יש לשלוח במייל ל– gradsc@technion.ac.il
בכותרת המייל יש לכתוב – שם מלא של המועמד ,מלגת זף ודניאל ,הפקולטה ל. XX-
 1 עותק קשיח המכיל את כל המסמכים הנדרשים.
 טופס מרכז (קובץ אקסל) – אנא הקפידו לדרג את המועמד ולנמק את הדירוג .את הטופס יש
לשלוח במייל ל– gradsc@technion.ac.il
מועד הגשה :לא יאוחר מתאריך 27.11.2016
על כל יחידה להגיש  2מועמדים בלבד
זף _פיין_דניאל קול קורא תשע"ז 2016-2017

