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שלום רב,
הנדון :קול קורא – מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים – מחזור ג' לשנים תשפ"ב-תשפ"ד
המועצה להשכלה גבוהה מודיעה על פתיחת תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים ,בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.
תחומי המעטפת של מדעי הנתונים כוללים :בינה מלאכותית ,אופטימיזציה ,חקר ביצועים ,רובוטיקה ,תורת המשחקים,
תהליכים סטוכסטיים ,אינפורמציה ,בקרה ,ניתוח אותות ,ביו-אינפורמטיקה ,ביולוגיה חישובית ,רפואה
דיגיטלית/מותאמת אישית ,אפידמיולוגיה ,אקונומטריקה ,פסיכומטריקה ,סייבר ,חישוב קוונטי ,ניהול ובניית בסיסי
נתונים/מידע.
מטרות התכנית לעודד ולסייע לסטודנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים לפנות למסלול לתואר שלישי,
ולאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקם ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט .בטווח הארוך ,להביא
להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.
גובה כל מלגה  ₪ 120,000לשנה למשך שלוש שנים אקדמיות (במחירי תקציב תשפ"א) מזה  ₪ 60,000הקצבת ות"ת ו-
 ₪ 60,000לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי.
תנאים לבחירת מועמדים :
על המועמד/ת למלגה להיות בעל/ת תואר שני מאוניברסיטה מוכרת בארץ (או בחו"ל) ,שהתקבל ללימודי
הדוקטורט ,בעל תכנית לימודים לדוקטורט (ולא הצעת מחקר שאושרה) .על הצעת המחקר לדוקטורט לעבור
אישור עד שנה מיום הגשת המועמדות.
ניתן להגיש מועמדים שסיימו את לימודי התואר השני עד לפני חמש שנים ביחס להגשת הבקשה או תלמידים
במסלול ישיר לדוקטורט.
המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:
(א) לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר  5שנים ממועד מיום הגשת תכנית המחקר.
(ב) המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות ,כולל כעוזרי הוראה ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה
על  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי שעבודתם רלוונטי לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת
הגמר .עבודתו של המלגאי כאמור תהיה בשכר עבודה מלא (הנפרד מן המלגה) ,בגינו ישולם מס הכנסה כדין.
(ג) לבקש את אישור האוניברסיטה ,לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר.
האוניברסיטה לא תאשר הפסקת עבודה על המחקר ליותר משנה אחת.
האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת:
(א) לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.
(ב) להעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר ניצול אופטימאלי של
שנות המחקר.
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אופן ההגשה:
את טופס הבקשה והנספחים יש לשלוח בקובץ  PDFאחד למייל  ,mburg@univ.haifa.ac.ilלא יאוחר מיום חמישי
 13במאי  ,2021לפי הסדר הבא:
 )1קורות חיים באורך של עד שני עמודים;
 )2גיליון ציוני המועמד בתואר הראשון ,בתואר השני ובתואר השלישי ,ותעודות תואר ראשון ושני.
 )3פירוט על פרסומים אקדמיים ,השתתפות בכנסים ,זכיה בפרסים אקדמיים או כל מידע רלוונטי אחר .יש להפריד
באופן ברור בין מאמרים שכבר פורסמו או התקבלו לפרסום ובין מאמרים שהוגשו ונמצאים בשיפוט.
 )4מכתב אישי מן המועמד לחברי הוועדה בו הוא מתבקש לכתוב בסגנון חופשי (ולא פורמאלי) על הרקע האישי
והמקצועי בתחום מדעי הנתונים .מכתב זה יכול לכלול פירוט אודות מקומות לימודים ,מקומות עבודה ,מה
הוביל לבחירה במסלול הלימודים ובמחקר שמתבצע על ידו ,מהו הרקע המקצועי במדעי הנתונים וכיצד הוא
רואה את תחום המחקר שלו ואת תחום מדעי הנתונים בהווה ובעתיד .מכתב זה יהיה בשפה העברית באורך של
עמוד אחד לכל היותר.
 )5מכתב המלצה מן המנחה לדוקטורט של המועמד .כמו כן ,עד שני מכתבי המלצה של אנשי אקדמיה בכירים
המכירים את המועמד .כל מכתב המלצה צריך להיות באורך של שני עמודים לכל היותר ;1ניתן להעביר המלצות
ישירות למייל mburg@univ.haifa.ac.il
* לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל בהחלטות הוועדה.
 )6תקציר בסגנון אבסטרקט של המחקר באורך של עד  200מילים בשפה האנגלית.
 )7תקציר תכנית המחקר לדוקטורט באורך של עד  3עמודים בשפה האנגלית.2
לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מתוכנית מלגות אחת של ות"ת בו-זמנית בשנה נתונה ,ולא תתאפשר הגשת מועמדות
למי שהוגשו בעבר במחזורים קודמים (בין אם זכו ובין אם לא זכו).
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.
בתודה על שיתוף הפעולה,

סיגלית רג'ואן
ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים

העתק:
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
פרופ' לילי אורלנד-ברק ,דיקן ללימודים מתקדמים
גב' מוריאל בורג ,ראש מדור מלגות לתואר שלישי
 1רצוי כי אחד מן המכתבים יהיה מחוץ למוסד האקדמי.
 2לא כולל ביבליוגרפיה .במידה וצורפו איורים/גרפים עליהם להיכנס למסגרת שלושת העמודים ביחד עם מקרא נלווה.
הערה כללית :בכל המסמכים שנכתבים על ידי המועמד בעברית ובאנגלית יש להקפיד על פונט אריאל  11ומעלה ,רווח של שורה וחצי
לפחות ,ושוליים של  2ס"מ לפחות מכל צד.
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