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 ח' תשרי תשע"ט  
 2018ספטמבר  17

 תכנית הדוקטורנטים למצוינות וגיוון בנוירוביולוגיה -קול קורא
 ואוניברסיטת חיפה  אדמונד דה רוטשילדקרן 

 
ידוד מצוינות אקדמית בקרב לע ואוניברסיטת חיפה אדמונד דה רוטשילדקרן של ן המשותף בהמשך לפועל

 תכנית הדוקטורנטים למצוינותל, הרינו לפרסם קול קורא להגשת מועמדות להצטרפות אוכלוסיות המיעוטים
  .טבשנת הלימודים תשע" חיפה יברסיטתבאונ בחוג סגול לנוירוביולגיה ולתוכנית הדוקטורט

התאם לאפשרויות בה לדוקטורט הנו בשנה הראשונ טבתשע"לסטודנט/ית המתחילים לימודיהם גובה המלגה 
 לפי הפירוט הבא:התקציביות ו

  ₪ 100,000 גובה המלגה המשותפת שנה א'
 ₪  100,000 גובה המלגה המשותפת שנה ב'
 ₪  100,000 גובה המלגה המשותפת שנה ג'
 ₪  100,000 גובה המלגה המשותפת שנה ד'

 
לשם הצגת ממצאי המחקר בכנסים בינ"ל , ₪ 20,000יעמוד לרשות הזוכים סכום של בשנה השנייה כמו כן, 

 הנוגעים למחקר. םולקידום הצרכים האקדמיי
 

 :זכאים להגיש מועמדות למלגה דוקטורנטים/יות העומדים/ות בדרישות הבאות
 

 טבאוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשע"התקבלו לשנה הראשונה ללימודי תואר שלישי תלמידים אשר  .1
 )2018סמסטר  א' (     

 
 חיפה כבעלי זכאות אקדמית למלגת דוקטורט. יברסיטתרשות ללימודים מתקדמים באונבגדרים מו .2

 מכלול תנאי המלגה כפי שמופיעים בכתב ההתחייבות (מצ"ב) .מלגה מותנית בקיום הקבלת 
תנאים אלו כוללים הקדשת מלוא זמנך למחקר, רישום לשנה"ל ופנייה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשם 

 ור על כל מעורבות המתקיימת באוניברסיטה ומחוצה לה שבגינה קיים גמול כספי.קבלת איש
תוכניות חינוך שעות לשנת לימודים ב 56בהיקף של מינימום התנדבותית הענקת המלגה מותנית בביצוע פעילות 

בכל ההכשרות, הסמינרים, תכניות החונכות,  , וכן השתתפותהקרן אוניברסיטת חיפה ואותן מקדמים  ,שונות
 .)השתלמויות תחשבנה במניין שעות הפעילות התנדבותית(הסדנאות וההשתלמויות שיקבעו כל ידי נציגי הקרן 

 
לידיעתכם, כיוון שתקנון המלגות של הרשות ללימודים מתקדמים קובע כי לא ינתן כפל מלגות מלגה זו תחליף 

 רשות ללימודים מתקדמים, במידה והסטודנט זכה בה.את מלגת ההצטיינות מטעם ה
 

לרשות ללימודים  2.12.2018עד ליום  המועמדים מתבקשים להגיש את החומר לרשות ללימודים מתקדמים 
 (לידי מוריאל בורג).  2504 אשכול חדר, בניין 25מתקדמים, קומה 

ברסיטה. הבחירה תאושר יוהאונ שילדאדמונד דה רוטקרן של * בחירת הזוכים תעשה על ידי ועדה מקצועית 
  הרשות ללימודים מתקדמים ע"י 

 
 אנא העבירו מידע זה בדחיפות אל התלמידים העונים על הקריטריונים. 

 
 בברכה,

 
 

 :יםהעתק
 נשיארון רובין, פרופ' 
 , רקטורגוסטבו משפרופ' 

 ברק, דיקן ללימודים מתקדמים-פרופ' לילי אורלנד
 הפקולטה למדעי הטבעפרופ' אדי ברקאי, דיקן 

 גב' סיגלית רג'ואן, ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים 
 , ראש מנהל הפקולטה למדעי הטבענמרוד להבמר 

 עוזרת בכירה לנשיא ומרכזת הנהלה , ליבי עודד
 , יחידת תקציב ובקרהראש מדור כלכלה ופרויקטים, דורון גלעד מר

 שיגב' מוריאל בורג, ראש מדור מלגות לתואר שלי
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