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  טשנה"ל תשע" -גובה מלגות וסיועים לתואר שני ולוח זמנים  

 
החלטת הדיקן ללימודים מתקדמיםלסכומי המלגות כפופים לשינויים, בהתאם לאפשרויות התקציביות ו  

  
   

 תאריך יעד  מועד תשלום המלגה
לתקינות אקדמית 

 ומינהלית 

גובה המלגה 
 טתשע"לשנה"ל 
 

 סוג המלגה קהל היעד

 שנת לימוד מסלולי לימוד   
 טבתשע"

 

 
 :מלגות הצטיינות  .1
 

במהלך חופשת הקיץ 
 טתשע"

14.6.2019 
 סיום סמסטר ב'

 
 
 

 ₪  10,000 –כ 
 
 

מסלול עם כתיבת עבודת 
 (תיזה)גמר מחקרית 

 
 
 

 ב'
 
 
 
 

 מלגת הצטיינות
 
 
 
 
 פרסים: . 2
 

מהלך הפרס יוענק לזוכה ב
טקס הענקת תואר מוסמך 

שנה"ל האוניברסיטה ב
 ט"תשע

יקבע ויפורסם לקראת י
 2019אפריל -מרץחודש 

10,000  ₪ 
 

מסלול עם כתיבת 
 , עבודת גמר מחקרית

שזכאים לתעודת 
מוסמך במחזור של 

 חתשע"שנה"ל 

 פרס הרקטור 

מהלך הפרס יוענק לזוכה ב
טקס הענקת תואר מוסמך 

שנה"ל האוניברסיטה ב
 ט"תשע

ייקבע ויפורסם לקראת 
 2019  אפריל-חודש מרץ

5,000  ₪ 
 

מסלול עם כתיבת 
 עבודת גמר מחקרית

שזכאים לתעודת , למ"א
מוסמך במחזור של 

 חתשע"שנה"ל 

 מתקדמים פרס הדיקן ללימודים 
  מחקרית מצטיינת  לעבודת גמר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 
 תאריך יעד מועד תשלום המלגה

לתקינות אקדמית 
 ומינהלית

גובה המלגה 
 ט "תשעלשנה"ל 

 קהל היעד
 

 

 סוג המלגה
 

 
 שנת לימוד מסלולי לימוד   

 ט"תשעב
 

 . מענקים:3     
 

   הגיש עבודת הגמר  ט"תשעמהלך סמסטר ב', 
  המחקרית (תיזה) לשיפוט 

 -לחוג לא יאוחר מה  
  30.11.2018 
 מילא טפסים כנדרש עד    -
 15.3.2019לתאריך  
  אישור רשמי על יבל ק -
  הזכאות לתואר מוסמך   
 עד   לשנת קבלת המענק (  
 15.3.2019לתאריך   

המחייב כתיבת  מסלול ייקבע
 עבודת גמר מחקרית

. מואץ למ"אמסלול ו
זכאים לתעודת מוסמך 

במחזור של שנה"ל 
 ח"תשע

 מענק סיום כתיבת עבודת גמר ג'-א'
ומענק סיום  מחקרית (תיזה)

 *  מסלול מואץ לתואר שני
 
 

  סיום סמסטר ב' טתשע" , ב'סוף סמסטר 
14.6.2019 

1,000 / ₪2,000  ₪ 
 תלויי יעד

מסלול עם כתיבת 
עבודת גמר מחקרית 

 (תיזה)

מענק השתתפות בכנס מדעי או  ג'-א'
 *מקצועי המתקיים בחו"ל

סיום סמסטר ב'   טסוף סמסטר ב',  תשע"
14.6.2019 

מסלול עם כתיבת  ₪  700
עבודת גמר מחקרית 

 תיזה)(

 מענק פרסום מאמר ג'-א'

 . סיועים 4     
 

סיום סמסטר ב'   טסוף סמסטר ב',  תשע"
14.6.2019 

מסלול עם כתיבת  ייקבע
עבודת גמר מחקרית 

 (תיזה)

 *מלגות עידוד מחקר ג'-א'
 

 טבמהלך סמסטר ב', תשע"
ובהתאם לעמידה בתקינות 

 אקדמית ומינהלית 

מסלול ב' (ללא כתיבת  ₪  8,000 במהלך סמסטר ב'
שנים  –עבודת תיזה) 

 ב'-א'
מסלול א' (כולל כתיבת 

שנים  –עבודת תיזה) 
 ג'-א'

 מלגות על בסיס סוציו אקונומי ** ' ב-א'

  http://research.haifa.ac.il/~graduateהמצויים באתר הרשות ללימודים מתקדמים בכתובת: התלמיד מתבקש למלא טפסי בקשה  *
 בקשה הנמצא בפורטל הסטודנטים  טופסהתלמיד מתבקש למלא  ** 

 
 

http://research.haifa.ac.il/%7Egraduate
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