מלגות לתלמידי תואר שני ושלישי לשנת הלימודים תשע"ו
מרכז מחקר כרמל מודיע על מלגות עידוד לתלמידי תואר שני ושלישי לשם קידום המחקר בכרמל לשנת הלימודים תשע"ו.
המטרה העיקרית של התוכנית היא לעודד תלמידים מתקדמים לקראת תואר שני ושלישי לבחור תחום מחקר הקשור לכרמל
כנושא עבודת התיזה שלהם .התוכנית פתוחה לסטודנטים בכל תחומי המחקר ומכל הפקולטות באוניברסיטה.
במסגרת התוכנית תחולקנה מלגות אישיות (מלגת מחיה) בסך .₪ 12,000

להלן הקריטריונים העיקריים של התוכנית:
.1

מן ההכרח שנושא העבודה יהיה קשור לכרמל על היבטיו השונים.

.2

בשנת תשע"ו תוענקנה המלגות לסטודנטים החוקרים בתחום "שירותי המערכת האקולוגית של השמורה
הביוספרית בכרמל" על היבטיו השונים (כולל תרבותיים ,בריאותיים ,כלכליים ,אקולוגיים ,גיאוגרפיים וכדומה).

.3

כל סטודנט ,בכל חוג ופקולטה ,רשאי להגיש בקשה לקבלת מלגה בהתאם לנאמר בסעיפים .2-1

.4

ההצעה תוגש רק לאחר שאושרה ותישא את חתימתם של מנחי התיזה.

.5

ציוני המועמדים ,שני מכתבי ההמלצה והערכת הממליצים ,טיב ההצעה המוגשת ומידת זיקתה לנאמר בסעיפים
 2-1לעיל ,יהוו גורמים מרכזיים בשיקולי הוועדה לדרוג הצעות ואישור המלגות.

.6

הסטודנטים הזוכים מתחייבים להציג את מחקרם ביום עיון למחקרי כרמל שמתקיים מידי שנה וכמו כן לציין
בפרסומים שיצאו מהמחקר ,את העובדה שהוא נערך בסיוע המרכז.

.7

לא ניתן להגיש בקשות למלגות על עבודות שכתיבתן הסתיימה.

.8

המרכז מצפה שתוצאות המחקר ישמשו כנתונים להצעות מחקר שתוגשנה לקרנות חיצוניות.

על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים לרשות ללימודים מתקדמים ,קומה  25מגדל אשכול לידי סיגלית רג'ואן,
ראש מנהל הרשות בחמישה עותקים מודפסים בניילונית נפרדת עד  15/5/2016לשאלות ניתן לפנות בדוא"ל
srajuan@univ.haifa.ac.il
.1

טופס בקשה לקבלת מענק מחקר ממרכז מחקר כרמל (תשע"ו) חתום על ידי המועמד

.2

גליון ציונים רשמי (הכולל ממוצע ציונים) למועמדים שלימודי התואר הראשון או השני שלהם נלמדו במוסד שאינו
אוניברסיטת חיפה

.3

שני מכתב המלצה (כשאחד המכתבים אינו מהמנחה) וטופס הערכה לממליצים (ראו בהמשך) שישלחו ישירות
לוועדת המלגות .בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר ,חשיבותו המדעית ,מקוריותו וחדשנותו כמו כן
להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד/ת.

.4

הצעת המחקר (עד  5עמודים מודפסים).

.5

קורות חיים

