הרשות ללימודים מתקדמים
וביה"ס הבינלאומי

כ' כסלו תשע"ט
 28נובמבר 2018

לכבוד
חברי הסגל האקדמי
כ א ן

שלום רב,

הנדון" :קול קורא" חדש  -מלגות מענק ות"ת לתלמידי דוקטורט בינלאומיים – תשע"ט – מחזור א'
בית הספר הבינלאומי והרשות ללימודים מתקדמים מתכבדים לפנות אל חברות וחברי הסגל ולהזמינם/ן להגיש הצעות
להזמנת תלמידי דוקטורט בינלאומיים חדשים המתחילים לימודים בסמסטר ב' תשע"ט לקראת תואר שלישי
באוניברסיטת חיפה.
בהתאם לאמור ,מוצעות  3מלגות המיועדות לתלמידים שמתקבלים למסלול בהתאם לכללי הרשות ללימודים מתקדמים.
סוג המלגה ותנאיה
 .1מלגת הצטיינות משולבת ( – )Matchingבגובה  ₪ 132,000לפרק זמן של שלוש שנים
בשנה הראשונה –  ₪ 36,000מתקציב מוסדי בינלאומי ות"ת בינלאומיות
בשנה השניה –  ₪ 48,000מתקציב מוסדי ות"ת בינלאומיות
בשנה השלישית –  ₪ 48,000מתקציב חוקר ממקור שאינו ממשלתי (לברור התאמת המקור למלגה ותתי"ת על החוקר
לפנות לרפרנטור שלו ברשות המחקר בצרוף מספר הסעיף).
תנאי סף להגשת מועמדות:
 .1מועמדים אשר התקבלו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים לשנת הלימודים הראשונה בתשע"ט – סמסטר ב' .
תבדק מועמדותם של אלו שטרם התקבלו וביצעו רישום כתלמידי דוקטורט חדשים ואשר מבקשים להקלט עדיין בסמסטר
א'.
 .2שימת הלב כי מלגה זו מחייבת

הקבלת חוקר matching -

הליך בחירת המועמדים
ההגשה תתבצע עע"י החוקר הקולט ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים ,באישור והמלצות המנחים בלבד .הדיקן
ללימודים מתקדמים תאשר את מכלול הבקשות בהתאם לנתוני המועמדים ,על בסיס תחרותי ,בהתאם לשיקולי המוסד
והאפשרויות התקציביות.
קריטריונים לבחירת המועמדים
 .1מצוינות אקדמית (גיליונות ציונים+אישור זכאות לתואר ראשון ושני).
 .2הישגים לימודיים ומחקריים שיבואו לידי ביטוי בהמלצות ובקורות חיים.
עם אישור המלגה מתחייב/ת המלגאי/ת כלפי האוניברסיטה:
 .1לסיים את עבודת המחקר תוך  4שנים מתחילת לימודי הדוקטורט.
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 .2לא לעבוד לשם הכנסה ,אלא באישור הדיקן ללימודים מתקדמים ובהיקף שלא יעלה על  50%משרה ,במחקר ובהוראה .
 . 3לבקש אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר .האוניברסיטה לא תאשר
הפסקת לימודים ליותר משנה אחת.
מסמכים מצורפים לבקשה:


טופס בקשה חתום



קורות חיים באנגלית (פורמט מובנה)



שתי המלצות מנומקות ע"פ טופס המלצה מובנה ,מהמנחה ומאיש סגל אקדמי נוסף המכיר את המועמד.



גיליונות ציונים ואישורי זכאות לתואר ראשון ושני.



על החוקר/ת המגיש לצרף הודעה בכתובים ולפיה הנו מתחייב לממן את כספי מלגת התלמיד בשנתו השלישית לדוקטורט
בסך  ₪ 48,000מתקציב חוקר שאינו מקור ממשלתי  .חוקר/ת שבקשתם תזכה ידרשו למלא טופס מלגה משולבת בהתאם.
על החוקרים להגיש את הבקשה עד ה 17.12.2018-בדוא"ל  mburg@univ.haifa.ac.ilו/או להניח בתאה של הגב'
מוריאל בורג הרשות ללימודים מתקדמים ,מגדל אשכול ,קומה  25חדר .2504
שימת הלב לא יינתנו הארכות מעבר למועד זה .תיקים החסרים מסמכים לא יטופלו.
תשובות למועמדים תשלחנה לא יאוחר מה. 15.1.2019-
בברכה,
פרופ' גד ברזילי
משנה לרקטור וראש ביה"ס הבינלאומי

פרופ' לילי אורלנד-ברק
הדיקן ללימודים מתקדמים

העתקים:
פרופ' רון רובין ,נשיא
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
דיקני פקולטות
ד"ר שרון לינק  ,מזכיר אקדמי
גב' סיגלית רג'ואן ,ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
ראשי מנהל פקולטטיים
גב' מוריאל בורג ,ראש מדור מלגות תואר שלישי
עוזרות מנהליות לראשי החוגים

אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה 3498838

