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 ט' אייר תש"ף
 2020מאי  03

 לכבוד 
 ראשי חוגים

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

 כ א ן
 

 שלום רב,

 ג"פתש-פ"אלשנים תש 'במחזור  – במדעי הנתוניםלדוקטורנטים מצטיינים  מלגות –קול קורא הנדון: 

בתחומי המחקר של  ,לדוקטורנטים מצטייניםתכנית מלגות מודיעה על פתיחת  המועצה להשכלה גבוהה

תחומי המעטפת של מדעי הנתונים כוללים: בינה מלאכותית, אופטימיזציה, חקר ביצועים, . מדעי הנתונים

-אינפורמציה, בקרה, ניתוח אותות, ביורובוטיקה, תורת המשחקים, תהליכים סטוכסטיים, 

אינפורמטיקה, ביולוגיה חישובית, רפואה דיגיטלית/מותאמת אישית, אפידמיולוגיה, אקונומטריקה, 

 סייבר, חישוב קוונטי, ניהול ובניית בסיסי נתונים/מידע.פסיכומטריקה, 

 

בתחומי המחקר של מדעי הנתונים לפנות למסלול סטודנטים מצטיינים ולסייע למטרות התכנית לעודד 

לתואר שלישי, ולאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקם ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי 

להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר הדוקטורט. בטווח הארוך, להביא 

 העוסקים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.

 

₪  60,000לשנה למשך שלוש שנים אקדמיות )במחירי תקציב תש"פ( מזה ₪  120,000גובה כל מלגה 
 לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי. ₪  60,000-הקצבת ות"ת ו

 

 : ת מועמדיםתנאים לבחיר

שהתקבל , יברסיטה מוכרת בארץ )או בחו"ל(בעל/ת תואר שני מאונלהיות  המועמד/ת למלגהעל 

 , בעל תכנית לימודים לדוקטורט )ולא הצעת מחקר שאושרה(. על הצעת המחקרדוקטורטללימודי ה

 לדוקטורט לעבור אישור עד שנה מיום הגשת המועמדות.

לימודי התואר השני עד לפני חמש שנים ביחס להגשת הבקשה או ניתן להגיש מועמדים שסיימו את 

 תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט.

 

 אי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:המלג

מיום הגשת שנים ממועד  5)א( לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר 

 . תכנית המחקר

 אחרות ועבודות הוראה כעוזרי כוללת, שונו בעבודות המלגה בתקופת לעבוד יוכלו המלגאים)ב( 

 מחקרם/לתחום לימודיהם רלוונטי שעבודתם ובתנאי ,שבועיות עבודה שעות 8 על יעלה שלא בהיקף

עבודתו של המלגאי כאמור תהיה בשכר עבודה מלא )הנפרד מן  הגמר. עבודת ממנחה בכתב ובאישור

 המלגה(, בגינו ישולם מס הכנסה כדין.

ג( לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או ) 

 ליותר משנה אחת. על המחקר יותר. האוניברסיטה לא תאשר הפסקת עבודה 

  האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת:

  לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.)א( 

ניצול  ת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשרהמקצועית ואלהעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות )ב( 

 של שנות המחקר.  יאופטימאל
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 הגשת המועמדות באופן אלקטרוני תכלול:

תוך ציון האם הוענקו בהצטיינות, או ושני ועבודת הגמר, קורות חיים כולל ציוני סיום תואר  .1

 בהצטיינות יתירה, פרסים וכד'.

המכילים ציון משוקלל זכאות לתואר השני והשלישי או אישור יש להגיש גליונות ציונים מהתואר 

 .התעודה וכן העתק וציון תזה

 התחייבות המועמד על קיום התנאים בהתאם לתקנון ות"ת. .2

במידה ויש, השתתפות בכנסים, זכיה בפרסים אקדמיים או כל מידע רלוונטי  פרסומיםרשימת  (1

 .אחר

למסלול הישיר לדוקטורט, יגישו תקציר . מועמדים שהתקבלו M.Scאו  MAתקציר עבודת  .3

 הישגיהם במחקר )עמוד אחד עד שניים(.

 הצעת המחקר לדוקטורט תקצירתכנית לימודים לדוקטורט )ולא הצעת מחקר שאושרה(  .4

 )אם יש(. שהוגשה לשיפוט

על אחד המכתבים להיות ממנחה הדוקטורט מינימום שני מכתבי המלצה ומקסימום שלושה.  .5

 כתבים יהיה מחוץ לאוניברסיטת חיפה.רצוי כי אחד המו

יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו כמו כן  ותבהמלצ

ניתן להעביר המלצות ישירות למייל  האקדמיים של המועמד/ת. להתייחס להישגים

mburg@univ.haifa.ac.il 

* לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל 

 בהחלטות הוועדה. 

  

 לרשות ללימודים מתקדמים, 2020 יוניב 1 שנייש להעביר את הבקשות במייל בלבד, לא יאוחר מיום 
 mburg@univ.haifa.ac.il לידי מוריאל   2504חדר  25קומה 

 
 לא תתאפשרנה הארכות במועד ההגשה.  -שימת הלב

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

 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:
 , רקטורגוסטבו משפרופ' 
 , דיקן ללימודים מתקדמיםברק-לילי אורלנדפרופ' 

 ד מלגות לתואר שלישיגב' מוריאל בורג, רמ"
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