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 י"ט תמוז תשפ"א
 2021יוני  29

 לכבוד 
 ראשי חוגים

 יו"ר ועדות חוגית לתואר שלישי
 ע.מ. לראשי החוגים

 כ א ן
 
 

 שלום רב,
 

 דתשפ"-בלשנים תשפ" - מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב יוצאי מאתיופיה -קול קורא הנדון: 

 

ועדת ההיגוי של ות"ת )הוועדה לתכנון ותקצוב(, תעניק מידי שנה  –במסגרת פעולות המועצה להשכלה גבוהה 
 . יוצאי אתיופיהמלגות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב  שמונהעד 

 
  בין מטרות התכנית:

, בישראללעודד סטודנטים מקרב יוצאי אתיופיה לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר 
את  לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים מקרב יוצאי אתיופיה להקדיש את מלוא זמנם ללימודיהם ובכך לקצר

להרחיב בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי מקרב יוצאי ו משך לימודיהם עד לקבלת התואר
 אתיופיה במדינת ישראל.

 
 ( מזהבפ")במחירי תקציב תשלשנה למשך שלוש שנים אקדמיות ₪  62,200גובה כל מלגה 

לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד ₪  10,000-הקצבת ות"ת ו₪  52,200
ש"ח לכיסוי הוצאות מחקר )כגון: צילומים, נסיעות, תוכנה, פרסום,  10,000של  האוניברסיטה סכום שנתי

 הוצאה לאור(. 
 

 אין להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.
 

 יוכלו להגיש מועמדות מועמדים מצטיינים ביותר והעונים על התנאים הבאים: 
המועמד למלגה יהיה בעל תואר שני שהגיש הצעת מחקר לדוקטורט והצעת המחקר אושרה, או תלמיד 

במסלול הישיר לדוקטורט, שהצעת המחקר לדוקטורט שלו אושרה.  בשני המקרים הגשתו של המועמד ע"י 
 צע לאחר שנה לכל היותר ממועד אישור הצעת המחקר לדוקטורט. האוניברסיטה תתב

יכולים להגיש מועמדותם גם דוקטורנטים שהצעת המחקר שלהם הוגשה לשיפוט וטרם אושרה, וזאת בצרוף 
 . 30.9.2021אישור ממנחה והתחייבות לאשר ההצעה עד 

 
 מקבל המלגה מתחייב כלפי האוניברסיטה: 

 שנים ממועד זכייתו במלגה.  שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע תוך שלוש א. לסיים את עבודת המחקר ב
באישור בכתב ממנחה עבודת לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה במוסד המגיש, ואף זאת ב. 

 למשך שנתיים בלבד. שבועיות הוראהשעות  8בהיקף שלא יעלה על והדוקטורט 
הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר. ג. לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל 

 האוניברסיטה לא תאשר הקפאת המלגה ליותר משנה אחת.
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 אופן ההגשה:

 , הכולל את המסמכים הבאים:PDF)) את הבקשות יש להעביר בעותק אלקטרוני בלבד

 קורות חיים של המועמד, כולל ציוני סיום תואר ראשון ושני ועבודת הגמר. .1

. מועמדים שהתקבלו למסלול ישיר לדוקטורט יגישו תקציר הישגיהם  MAאו   M.Sc -תקציר עבודת ה .2
 במחקר )עמוד אחד עד שנים(.

 תקציר הצעת המחקר לדוקטורט בין שאושרה על ידי מוסדות האוניברסיטה או רק על ידי המנחה לדוקטורט. .3

( מכתב של חבר סגל 3המלצת המנחה לדוקטורט )( 2( המלצת המנחה בתואר שני )1שלוש המלצות, הכוללות: ) .4
 אקדמי המכיר את המועמד

יש לכלול מידע אודות תחום  המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו כמו כן להתייחס להישגים 
 האקדמיים של המועמד/ת. 

 mburg@univ.haifa.ac.ilלהעביר למלצות ישירות למייל *ניתן 
 

 לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל בהחלטות הוועדה. 
  

 mburg@univ.haifa.ac.il למייל 2021 יוליב 12 שנייש להעביר את הבקשות לא יאוחר מיום 
 

נתונה, ולא תתאפשר הגשת  בשנה זמנית-בו ת"ות של אחת מלגות מתוכנית ליותר ניתן להגיש מועמדותלא 
 .לא זכו( אם ובין זכו אם קודמים )בין מועמדות למי שהוגשו בעבר במחזורים

 
לידיעתכם, כיוון שתקנון המלגות של הרשות ללימודים מתקדמים קובע כי לא ינתן כפל מלגות. מלגה זו תחליף 

 את מלגת ההצטיינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים, במידה והסטודנט זכה בה.
 ()הוארכה הגשת המועמדות לתשפ"ב 12.7.2021  ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך

 
 

 בתודה על שיתוף הפעולה,
 

 
 סיגלית רג'ואן

 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
 
 
 
 
 

 העתק:
 פרופ' גוסטבו מש, רקטור

 ברק, דיקן ללימודים מתקדמים-פרופ' לילי אורלנד
 לתואר שלישיגב' מוריאל בורג, רמ"ד מלגות 
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