מלגות אדמס
Adams Fellowships

טופס הגשת מועמדות למלגה לשנת תשפ"ב
כל האמור בטופס זה מכוון לנשים ולגברים כאחד.

שם המוסד המגיש _______________________________________________________
פקולטה _______________________ מחלקה/חוג/מכון _________________________
תאריך תחילת לימודיו של המועמד לתואר דוקטור ,אשר התחיל את לימודי התואר השלישי
במסלול הרגיל (אחרי קבלת התואר השני) אחרי  1באוקטובר  2019ולא יאוחר מ 1-באוקטובר
 ,2020או במסלול ישיר (אחרי קבלת התואר הראשון או תוך כדי לימודים לתואר שני) אחרי 1
באוקטובר  2018ולא יאוחר מ 1-באוקטובר  ,2020לפי התאריך המופיע בתוכן המסמך הרשמי

מהאוניברסיטה ___________________

 .1פרטים על המועמד
שם המשפחה (עברית) __________________ (אנגלית) ___________________________
השם הפרטי (עברית) __________________ (אנגלית)__________________________
תאריך הלידה ____________ ארץ הלידה ___________________שנת העלייה ________
התושבות __________________ המצב המשפחתי ____________________________
שירות צבאי או לאומי ____________________________________________________
כתובת המגורים ________________________________________________________
טלפון בבית _____________________ טלפון נייד ______________________________
כתובת דואר אלקטרוני ___________________________________________________
הכתובת באוניברסיטה ____________________________________________________
טלפון באוניברסיטה ____________________________ מען למכתבים :בבית/באוניברסיטה
 .2השכלה גבוהה
השנים

המוסד

החוג/המחלקה

תאריך
קבלת
התואר

סוג התואר

הציון
לתואר

 .3נושא עבודת הגמר לתואר מוסמך (באנגלית):
____________________________________________________________________
____________________________________________________ ציון____________:
שם המנחה__________________________________________________________ :
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 .4פרסים ,הצטיינות ומלגות קודמות:
פרטים

השנה

 .5תחום/נושא המחקר המתוכנן לתואר דוקטור (באנגלית):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .6תכנית מחקר לתואר דוקטור( :א)הוגשה ______ עדיין לא ______ (ב) אושרה _______
עדיין לא _______ (ג) תאריך האישור _______________________
 .7צפי להכנסה ממקורות אחרים ,מוסדות או קרנות ,בזמן הלימודים (מלגה נוספת,
משרת עזרה במחקר ,מינוי או עיסוק אקדמי וכדומה:
פירוט מקור ההכנסה

43 Jabotinsky St. Jerusalem 9104001
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 .8פרטים על תנאים מיוחדים או מגבלות:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________ ________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .9אישור המוסד המגיש:
הריני מאשר כי המועמד/המועמדת ___________________________________________
הוא/היא תלמיד/תלמידת מחקר לתואר דוקטור בהיקף מלא במוסדנו בתכנית הלימודים
בחוג/מחלקה/תכנית
____________________________________________________________________.
הריני מאשר כי לרשותו/לרשותה עומדת הנחיה אקדמית של חבר הסגל הבכיר
________________________________________ .
הריני מתחייב כי אם יזכה/תזכה _________________________________ במלגת אדמס,
יהיה/תהיה זכאי/זכאית לפטור מלא משכר לימוד ומהיטלים אחרים של המוסד ,כולל תקורה,
למשך תקופת המלגה כולה.
______________________________
שם
______________________________
תפקיד (רקטור/דקן)

______________________________
חתימה וחותמת

תאריך ________________________
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 .10הנחיות להגשת המועמדות:
טופסי הבקשה והנספחים להם יוגשו לאקדמיה גם כקובץ  PDFוגם במקור קשיח מודפס בצד
אחד של הנייר (לא יתקבל חומר בכתב יד) וללא סיכות ,במספר העותקים המפורט בהנחיות
שהמוסד מפרסם ובסדר הזה:
 .1טופס הבקשה  +תמונת דרכון צבעונית אחת במעטפה נפרדת ועל גבה שם המועמד .כל
בקשה שתכלול תמונות נוספות תיפסל!
 .2התחייבות חתומה של המועמד על גבי הטופס המצורף לטופס הבקשה .המועמד יתחייב
כלפי תכנית המלגות לקיים את התנאים המפורטים בתקנון זה ולהגיש להנהלת התכנית
דרך המוסד דוחות שנתיים שלו ושל מדריכו בעבודת הדוקטור בתוך  30יום מסיומה של
כל שנה אקדמית.
 .3מסמך רשמי מהמוסד ,ובו מצוין התאריך שבו התחיל המועמד את לימודי הדוקטורט.
 .4קורות החיים ורשימת הפרסומים של המועמד (רשימה בלבד) באנגלית ,מודפסים על
מקסימום  2עמודים ,בגודל  12נק' וברווחים של  .1.5הוועדה תביא בחשבון אך ורק
מאמרים שהתקבלו לפרסום.
 3 .5מכתבי המלצה בלבד – הראשון של המנחה לדוקטורט והשניים האחרים של מורים
בכירים המכירים את כישורי המועמד מכלי ראשון .במקרה שיש שני מנחים ,נדרשים 4
מכתבים 2 ,מהמנחים ו 2-נוספים .מכתבי המלצה נוספים ייזרקו! כל חומר נוסף ,כמו
תיאור הממליצים ,ייזרק ולא יגיע לשופטים .במכתבי ההמלצה יש למעט בתיאור המחקר
של המועמד ולהתרכז במועמד עצמו.
על מכתבי ההמלצה להיות בגודל  12נק' על עמוד אחד וברווים ל  1.5באנגלית ,מודפסים
וחתומים על נייר מכתבים רשמי של האוניברסיטאות.
 .6גיליונות לימודים רשמיים וחתומים של המועמד לתואר ראשון ולתואר שני (רשימת
קורסים ,ציונים יחסית לממוצע הכיתתי ,אישור קבלת התואר).
 .7סיכום מהלך הלימודים (לרבות ציונים אם אפשר) בשנה הראשונה ללימודי הדוקטורט
עד זמן הגשת הבקשה.
 .8תכנית לימודים ותכנית מחקר לדוקטורט באנגלית ,על עמוד אחד ,בגודל  12נק' וברווחים
של .1.5
 .9הצהרה אישית באנגלית על עמוד אחד ,בגודל  12נק' וברווחים של  ,1.5בה המועמד מציג
את עצמו ואת ציפיותיו ומתאר כיצד הוא רואה את תרומתו למדע בישראל ולעתיד
המדינה.
לתשומת לב :בקשות אשר לא תכלולנה את כל החומר המבוקש לא תטופלנה.
הודעה בכתב על קבלת המלגה תימסר לכל מועמד עם העתק למוסד עד סוף אפריל .2019
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Candidate's Declaration

ת/הצהרת המועמד

.11

:חתמי על התחייבות זו/נא חתום
The guidelines of the fellowship program establish eligibility as follows:
To qualify as a candidate and/or to remain in good standing, a person must possess the
following qualifications:
 s/he must be a resident of the State of Israel, or a person intending to live in Israel
during the time of the fellowship and hereafter;
 s/he must be enrolled as a graduate student in one of Israel's institutions of higher
learning;
 s/he must not be older than thirty-five at the time of the application (determined by the
deadline for applying);
 his/her course of studies must be one that leads to a doctoral degree (normally to a
PhD) either directly or via an intermediate Master's degree;
 s/he must not be the recipient of other study grants, nor can s/he accept employment
during the course of the fellowship, except insofar as such employment performs a
direct reinforcing function in the Fellow's doctoral training; This does not apply to
students on a double MD/PhD program.
 to remain in the Program, s/he must be a student in good standing in his/her chosen
degree track.
According to the guidelines, the Adams Fellow is committed to submitting yearly
reports as follows:
 (a) A letter reporting progress from the academic advisor and recommending that the
student continue the fellowship in the coming year, and (b) a scientific progress report
from the Fellow should be submitted annually, no later than thirty days following the
end of each academic year. The student's report should include a description of the
courses taken, including seminars, a description of teaching done during the period
and the titles of papers, if any, written and/or contributed to during the period.
Application for international travel grants is as follows:
 A request for an annual international travel grant of $3,000 for active participation at
an international scientific conference/workshop or for laboratory study abroad or for
international scientific collaboration or to interview for a postdoctoral position, can be
submitted by the Fellow, directly to the program management, provided the trip is to
contribute meaningfully to his/her scientific career. This grant is not limited to one trip
a year and can be transferred from one year to the next. Travel grants will be allowed
only after completion of 6 months of the Fellowship.
I hereby declare that all information I provided in my application is correct, that I read
the guidelines and agree to follow them.
Date _________________ Name ______________________________________________
Signature _____________________________________________________________
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