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 אל:
 תלמידי/ות המחקר

 
 נבחרת הדוקטורנטים המובילים של אוניברסיטת חיפה

Team Haifa Grad 
 

 –שכת הרקטור ולשכת הנשיא בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום, ל – ת חיפהאוניברסיט

נבחרת הדוקטורנטים של  ד'מחזור על פתיחת ההרשמה ל ומודיעיםלהמשיך במסורת  גאים

ווה מהפורום זה (. 2022אוקטובר )  גתשפ"המובילים של אוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים 

ות זרקור למחקר של תלמידבו, ו ות והחבריםהחבר פלטפורמה להתפתחותם האקדמית של

 .המחקר של האוניברסיטהמידי ותל

 

בעולם בו האקדמיה משנה פניה וחותרת ליצירת קשרי גומלין בין מחקר, מדיניות ויישום, תפקידה 

של העתודה המחקרית הופך קריטי מאי פעם. משימתם של חוקרים בשלבי הכשרה מתקדמים היא 

לעצב מחקר משמעותי, שאפתני  ;םרב ממדית: עליהם לגבש ולפתח מודלים תאורטיים ויישומיי

ורלוונטי, לצד הבנה והטמעה של אתיקה מקצועית; להוות גורם מקדם ומועיל עבור המוסד 

 האקדמי אליו הם משתייכים, עבור הקהילה המדעית, ועבור החברה כולה. 

 : אשר יעדיה הםהדוקטורנטים  נבחרת הוקמהעל מנת לתת מענים בכל אחת מזירות פעולה אלו, 

 וטיפוח מצוינות אקדמית עידוד.  

  ולתפקידי ם בארץ ובעולםיכעתודה אקדמית עבור מוסדות מחקרי תלמידי המחקרמיצוב ,

 מפתח מחוץ לאקדמיה.

  בקרב חוקרים/ות צעירים/ות באוניברסיטת חיפהגאוות יחידה עיצוב וטיפוח. 

 

הן בתוך האוניברסיטה  ,שגרירים של אוניברסיטת חיפה משמשיםהנבחרת ות וחברי חבר

)בפקולטות אליהן הם משתייכים( והן מחוצה לה )בשלל פעילויות מול גורמים שונים בישראל 

ובעולם(. מצופה מהם לקחת חלק פעיל בייזום, תכנון והוצאה לפועל של פעילויות שונות לטובת 

 .הרחבה ולחיזוק הקשר בין האקדמיה לקהילה ,קהילת הדוקטורנטים באוניברסיטה

 

  נבחרת:הוחברות הטבות לחברי 

 קריירה אקדמית יעילה. ניהולבמהלך לימודי הדוקטורט, בדגש על  הדרכה ופיתוח 

 .מפגשים עם אנשי מפתח באקדמיה, בתעשייה ובמוסדות ממשלתיים 

 קהילתית משמעותית-הזדמנות לעשייה חברתית.  

 .הזדמנות להתפתח בתוך קבוצת עמיתים 
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לנבחרת:קריטריונים לקבלה   

  ,שותפות מצוינות אקדמית בולטת בלימודים )זכייה בפרסים, פעילות כעוזרי מחקר

 בכתיבת מאמרים ובפרסומם, מעורבות בהגשה ובזכייה בקרנות מחקר(. 

  כושר אינטלקטואלי )יכולת ניתוח ואינטגרציה, חשיבה מדעית שיטתית, יכולת לתכנן

 .מחקר ולבצעו(

 ירתיות(עצמאות מחשבתית )מקוריות ויצ. 

  פה ובכתב-בעלגבוהה, יכולת הבעה. 

 (הנעהתקשורת )קשרים בין אישיים, מוטיבציה, מיומנויות מנהיגות ו. 

 )יכולת ביצועית )תכנון זמן, ניהול משימות וניהול אנשים. 

 

מקומך   –הללו  קריטריוניםבכל ה ת/ועומד נבחרתל ה/מתאיםה רואה עצמך /אם את

 איתנו!

 

 אופן הגשת המועמדות

באופן אלקטרוני אל גב' טל וינטמן נמירובסקי,  מאוחד בקובץיש להעביר את מסמכי המועמדות 

   twintman@univ.haifa.ac.ilשל התכנית לכתובת  תמרכזת אדמיניסטרטיבי

 .4.9.2022לא יאוחר מיום  

 

:מסמכי מועמדות  

 תמונה עדכנית. 

 קורות חיים באנגלית. 

  באנגליתמסמך רציונל התאמה לתכנית - Letter of Intent ( עמודים 2.5בהיקף של) . 

 מכתב המלצה ותמיכה ממנחה העבודה. 

 המלצה אקדמית נוספת. 
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  .את שלב המיון הראשוני, המבוסס על הקריטריונים לעיל, יוזמנו לריאיון יעברו אשר מועמדים 

 .(2022נובמבר -אוקטובר) במהלך סמסטר א', תשפ"ג פעילות הנבחרת תחל 

 

 .לסירוגין ובאנגלית בעברית יתקיימו הנבחרת מפגשי

 

 .ות/אנו מקוות להיענותכם ומאחלות הצלחה למועמדים

 

 

 

 בברכה,

  

 

 

 

  מיכל בירון פרופ'    אירית עקירבפרופ'   אורלנד ברק ליליפרופ' 

 מנהלת אקדמית של   דיקן נבחר ללימודים מתקדמים    ללימודים מתקדמים קןיד

 התכנית וראש ביה"ס ללימודים מתקדמים   

 ע"ש בלום    

  

 

 העתק:
 נשיא

 רקטור
 משנה לרקטור

 ומנכ"ל סגן נשיא
 למחקר ודיקן סגן נשיא 
 לבינלאומיות וקיימותסגן נשיא 

 דיקנים
 חברי המועצה ללימודים מתקדמים

 תאקדמימזכירה 
 ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים

 ראשי מנהל פקולטאות
 חוגים לתואר שלישי יראש

 יו"רי ועדות חוגיות לתואר שלישי
 רמ"ד לימודי תואר שלישי, רל"מ
 ע"מ לראשי חוגים לתואר שלישי

http://graduate.haifa.ac.il/

