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 קלין מישל לסטודנטים ולחוקרים מצטיינים 'ג' פרופפרסי  -קול קורא   :הנדון

 ה"בפקולטה למדעי הרוח תשע

קלין מישל לסטודנטים 'ג' פרופהנני מתכבדת להעביר אליכם קול קורא להגשת מועמדים לפרסי 

והציגו את , פרסמו קול קורא זה בקרב מורי החוג ותלמידיו ,אנא* .מצטיינים בפקולטה וחוקרים

 :הכללים כדלהלןמועמדי חוגכם על סמך 

לסטודנטים וחוקרים מצטיינים על פי קטגוריות  הפקולטה למדעי הרוח תחלק השנה פרסים. א

 :אלה

 תלמיד לתואר ראשון המצטיין בפקולטה .1
תלמיד לתואר ראשון המצטיין בפקולטה ומעורב בפעילות חברתית התנדבותית  .2

 שאינה במסגרת חובת לימודים ואשר הסטודנט אינו מקבל בגינה שכר או מלגה
 ד לתואר ראשון המצטיין בחוגי היצירהתלמי .3
 המצטיין בפקולטה, הכותב עבודת גמר מחקרית, תלמיד לתואר שני .4
 ('שלב ב)המצטיין בפקולטה תלמיד לתואר שלישי  .5
 **חוקר מצטיין .6

 

תוגדר על פי המלצות ראשי החוגים ועל סמך  ההצטיינות בלימודי התואר הראשון והשני. ב

קורסים במסגרת  /או  ,ז בחוג"נ 00מועמד למלגה יוגש בתנאי שצבר לפחות . הישגי התלמידים

 (.או פרויקט בחוגי היצירה)או סמינריון ' פרוסוהגיש עבודה ברמת , א"המ

חומר על המועמדים יכלול מכתב המלצה של ראש החוג או חבר סגל אקדמי בחוג המפרט את 

שבו , (לכל היותר, אחד עמוד)גיליון ציונים וחיבור קצר , הישגיו האקדמיים של הסטודנט

יתייחס המועמד לנושא מחקרי שעסק בו במהלך התואר או שבכוונתו לעסוק בו בהמשך 

 . לימודיו

 

 סטודנט יוגש. תוגדר על פי המלצות ראשי החוגיםימודי התואר השלישי ההצטיינות בל. ג

 .המחקר שלו אושרהבתנאי שהצעת  כמועמד למלגה

חומר על המועמדים יכלול מכתב המלצה מראש החוג או חבר סגל אקדמי בחוג המפרט את 

 .הישגיו האקדמיים של הסטודנט והצעת המחקר המאושרת
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תוגדר על פי המלצות ראשי החוגים אשר יתייחסו  במחקר האקדמיהצטיינות חבר הסגל . ד

תרומתו של חבר והדרכת תלמידי מחקר , מענקי מחקרזכייה ב, פרסומים: למספר פרמטרים

 .פעילות האקדמית בחוגלו המחקר הסגל לקידומו של

ורשימת פרסומים ותדפיס קורות חיים , חומר על המועמדים יכלול מכתב המלצה מראש החוג

 .מאז קליטתו בחוגשל מאמר או פרק מספר שהתפרסמו 

 

 .אחד לכל קטגוריה, כל חוג רשאי להמליץ על המועמדים הראויים ביותר

 
 :ועדה בהרכבהזוכים ייבחרו על ידי . ה

  (ר"יו)דיקן הפקולטה 
 ראש מינהל הפקולטה 

 חברי פקולטה בכירים שלושה 

  היצירהחבר סגל בכיר מחוגי 

 
 . בכל קטגוריהסטודנט יוכל לזכות בפרס רק פעם אחת . ו
 
 .על הצטיינותוחוקר יכול לזכות רק פעם אחת בפרס . ז

 
 ./80.00.8המלצות על המועמדים יתקבלו בלשכת הדיקן עד לתאריך   .ח
 
 .ה"טקס הענקת הפרסים יתקיים בסוף שנת הלימודים תשע. ט
 
 .נשים כאחדלקול קורא זה מיועד לגברים ו *

 .ד"תשע-ב"השנה יחולק הפרס לחבר סגל אקדמי אשר נקלט בפקולטה בשנים תשע** 
 
 

                                                                           
 ,בברכה                                                                                 

 
 פנינית טל                                                                               

 
 
 

 : העתקים
 דיקן הפקולטה, ראובן שניר' פרופ

 ראש מינהל הפקולטה , מר אהרן רפטר
  מדעי הרוח, מינהליות לראשי החוגים' ע


