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 ' אב תשע"חג
 2018יולי  15

 לכבוד 
 ראשי חוגים

 שנייו"ר ועדות חוגית לתואר 
 ע.מ. לראשי החוגים

 כ א ן
 

 שלום רב,
 

 תשע"ט  –למלגות לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההיי טק  קול קוראהנדון: 

 
לעידוד נשים )הוועדה לתכנון ותקצוב(  ועדת ההיגוי של ות"ת –במסגרת פעולות המועצה להשכלה גבוהה 

טק* ולאפשר להן להקדיש את מלוא מזנן ללימודים במטרה -להמשיך ללימודים מתקדמים במקצעות ההיי
בהצטיינות,  ראשון תואר ותבוגרלמלגות  הות"תתעניק לסיים את לימודי התואר השני תוך שנתיים, 

 בארץ.  לתואר שני מחקרי באחת מהאוניברסיטאותן לימודיה ותהממשיכ
 

לתקופה לשנה  מתקציב האוניברסיטה(₪  20,000 –הקצבת ות"ת ו ₪  40,880)₪  60,880גובה כל מלגה 
     . תווהיא מיועדת לצרכי קיום המלגאי( ט)במחירי תקציב תשע" שנתייםשל 

 
 : מועמדותתנאי סף להגשת 

 ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות  תואר ראשון ותבעל תהיינה למלגה דותמועמה
עבור עתודאיות, שרות  ממוסד ישראלי אשר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. לתואר ראשון, 

 צבאי )חובה( לא יכלל במניין שלוש השנים. 

 הצטיינות. סיימו לימודיהם לתואר ראשון ב ותהמועמד 

 בלימודי  בשנה"ל תשע"ט מן המניין לשנה"ל הראשונה ותהתקבלו בפועל כתלמיד ותהמועמד
 . בישראל חקרעם עבודת גמר באחת מאוניברסיטאות המבמסלול תואר שני 

  .המלגה תוענק לסטודנטית עבור לימודיה באותו המוסד בו הגישה את הבקה למלגה וזו אושרה
 והמועמדת זכתה( או את הבקשה למלגה.  מעבר למוסד אחר יבטל את המלגה )במידה

 
 : כלפי האוניברסיטה ותהמלגה מתחייב ותמקבל

 , כולל כתיבת עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה.יהןלימוד לסיים את .א

הוראה ומחקר  ותללמוד בהיקף מלא ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים, פרט לעבודה כעוזר .ב
 ת שבועיות. שעו 4 -בהיקף של לא יותר מ דותומל ןבמוסד בו ה

במועד עליו ידע הזוכה במלגה מיד עם קבלת הודעת  בפורמט קבוע להגיש דו"חות התקדמות .ג
 הזכייה.  

 
 ,עותקים )מודפסים( 8 -רשות ללימודים מתקדמים באל ה להלן המועמדים מתבקשים להגיש  את החומר

לא יתקבלו עותקים )לידי ציפי גליל(:  2507, בניין אשכול חדר  25לרשות ללימודים מתקדמים, קומה 

 tvigoda@univ.haifa.ac.ilלכתובת:  דוא"ל באת החומר סרוק ובמקביל לשלוח   !בכתב יד

   10.20184. חמישימועד ההגשה עד ליום 
 

 : תיק המועמדת יכלול

  מודפס בלבד.  – )מצ"ב( בקשה של המועצה להשכלה גבוההטופס 

  קורות חיים תקציר  

  ביחס  תהיחסי של המועמדהדירוג/השיכלול גם את מיקומגליונות ציונים של התואר הראשון
 לקבוצת ההתייחסות )מחלקה, חוג וכ"ו(. 

  תעודת התואר הראשון )אם טרם הוענקה תעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד על הזכאות
 לקבל את התואר ולצרף את התעודה מיד עם קבלתה(. 

 ת בתואר הראשון במידת האפשר גל אקדמי בכיר שלימודו את המועמדשתי המלצות מאנשי ס
 ני. לתואר ש תהמועמדצות של אנשי סגל מהמוסד בו התקבלה יוגשו המל
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לידיעתכם, כיוון שתקנון המלגות של הרשות ללימודים מתקדמים קובע כי לא ינתן כפל מלגות מלגה זו 
 זכה בה.יתחליף את מלגת ההצטיינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים, במידה והסטודנט 

 
 בתודה על שיתוף הפעולה,

 
 

 סיגלית רג'ואן
 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים

 
 

 העתק:
 רקטור גוסטבו מש,פרופ' 
 , דיקן ללימודים מתקדמיםברק-לילי אורלנדפרופ' 

 המיעוטים, ות"ת
 שני, רמ"ד מלגות לתואר גב' ציפי גליל

 
 

******************************************************************************************************************************** 

  ,הנדסת חשמל ואלקטרוניק, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב
נ"ז מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה  60פיסיקה, מתמטיקה ותכניות מובנות ובהן לכל הפחות 

 אושרו מראש מקבילה לקורסים הנלמדים במשדעי המחשב דו חוגי ובתנאי שיוגשו לות"ת וי
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