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שלום רב,
הנדון :קול קורא  -מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים מחזור ב' (תשפ"ב-תשפ"ד)
במסגרת פעולות המועצה להשכלה גבוהה אנו שמחים להביא בפניכם תכנית מלגות לדוקטורנטים
מצטיינים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים .תכנית זו ,יחד עם רכיבי תמיכה נוספים בהון אנושי,
תסייע ליצור קהילה של חוקרים מובילים באקדמיה הישראלית ותאפשר את קידום התחום בצורה
משמעותית ,כחלק מהראייה הלאומית של התכנית.
בין מטרות התכנית :לעודד ולסייע לסטודנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים
לפנות למסלול לתואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל ,לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי
המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקם ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי
הדוקטורט ,להביא בטווח הארוך להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות העוסקים
בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים ,וכן להכין את בוגרי האקדמיה שישתלבו בתעשיה בתחום
הקוונטים.
גובה כל מלגה  ₪ 120,000לשנה למשך שלוש שנים אקדמיות (במחירי תקציב תשפ"א) מזה  ₪ 60,000הקצבת
ות"ת ו ₪ 60,000-לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי.
אין להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.
תנאי סף לבחירת המועמדים:
 .1המועמדים למלגה יהיה בעל תואר שני מחקרי או תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט ,שסיימו את לימודי
התואר השני עד חמש שנים קודם להגשת מועמדותם או תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט.
 .2למועמדים למלגה קיים מנחה לדוקטורט ותוכנית מחקרית בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים
(כפי שפורט לעיל).
 .3למועמדים חייבת להיות יתרה של לפחות  3שנים עד סיום לימודי הדוקטורט.
 .4בקרב זוכי המלגות מעבר לשלב ב' של הדוקטורט (אישור הצעת המחקר) חייב להתבצע בתוך שנה לכל היותר
מתאריך הגשת המועמדות.
מקבל המלגה מתחייב כלפי האוניברסיטה:
א .לסיים את עבודת המחקר בתוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר  5שנים ממועד הגשת הצעת המחקר ,כאשר
מתן המלגה הינו לתקופה של שלוש שנים לכל היותר.
ב .המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות(כולל כעורי הוראה ועבודות אחרות) בהיקף שלא
יעלה על  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב
ממנחה עבודת הדוקטורט.
ג .לבקש את אישור האוניברסיטה ,לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר.
האוניברסיטה לא תאשר הקפאת המלגה ליותר משנה אחת.
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אופן ההגשה:
את טופס הבקשה והנספחים יש לשלוח בקובץ  PDFאחד למייל  ,mburg@univ.haifa.ac.ilלא יאוחר מיום
ראשון  2במאי  ,2021לפי הסדר הבא:
 .1טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה (מצ"ב)
 .2קורות חיים (תוך ציון התארים והאם הוענקו בהצטיינות ,או בהצטיינות יתירה ,פרסים וכד').
 .3גליונות ציונים ותעודות של התואר הראשון והשני ובמידה וקיים לגבי התואר השלישי.
 .4פירוט 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.
 .5מכתב המלצה מן המנחה לדוקטורט של המועמד .כמו כן ,עד שני מכתבי המלצה נוספים של אנשי אקדמיה
ניתן להעביר המלצות ישירות למייל mburg@univ.haifa.ac.il
 .6תקציר בסגנון אבסטרקט של המחקר באורך של עד  200מילים בשפה האנגלית.
 .7תקציר תכנית המחקר לדוקטורט באורך של עד  4עמודים בשפה האנגלית.
* לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל בהחלטות
הוועדה.
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 ,רמ"ד מלגות לתואר שלישי

אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה 3498838
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel
פקס - Fax: +972-4-8240746 :טלפוןPhone: +972-4-8249716 :
 Internet: http://graduate.haifa.ac.ilדוא"לE-mail: mburg@univ.haifa.ac.il :

