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שלום רב,
הנדון :מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תשפ"א-תשפ"ג
(מחזור כ"ז)
המועצה להשכלה גבוהה-ות"ת תעניק מלגות במסגרת מחזור כ"ז ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים
מצטיינים בתחומי מדעי הרוח.
מטרת המלגה לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות ללימודי התואר השלישי בתחומי מדעי הרוח ולאפשר להם
להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ,ובכך ליצור תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט בזמן של  3שנים
(במקרים חריגים ,עד  4שנים).
גובה המלגות יעמוד על  80,000ש"ח לשנה ,במשך שלוש שנים (במחירי תשפ"א) ,מזה  ₪ 40,000לשנה
הקצבת ות"ת ו ₪ 40,000 -לשנה ע"י האוניברסיטה( .עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים).
תלמיד אשר יזכה במלגה זו לא יהיה זכאי לקבל את מלגת ההצטיינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים,
אין כפל מלגות.
הליך הבחירה :
בחירת המלגאים תעשה בידי ועדה אקדמית שתורכב מהדיקן ללימודים מתקדמים (יו"ר הוועדה) ,דיקן
הפקולטה למדעי הרוח ושלושה חברי סגל בכירים מהפקולטה למדעי הרוח.
הוועדה תבחר ותדרג את המועמדים על בסיס קריטריונים שוויוניים ועל בסיס מצויינות אקדמית ,בין היתר
פרסומים ,השתתפות פעילה בכנסים ,פרסים אקדמיים וכן פוטנציאל המועמד להשתלבות בעולם האקדמי.
ות"ת מינתה אחראי מטעמה שיבחן את הליכי בחירת המועמדים מהאוניברסיטה ואת נתוני המועמדים
המוגשים והוא זה שימליץ לאוניברסיטה על רשימת הזוכים הסופית בכל שנה .לאחראי מטעם ות"ת
הסמכות לא לאשר חלק מן המועמדים או להחליפם במועמדים אחרים ,בהתאם לשיקול דעתו המקצועית.
לאחר החלטת הוועדה תעביר הרשות ללימודים מתקדמים לות"ת רשימה שמית ופרטים על הסטודנטים
הזוכים.
קריטריונים לבחירת הזוכים:
על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
 .1המועמדים יהיו בעלי תואר  M.A.מאוניברסיטה בארץ שהגיש/ה הצעת מחקר תוך שנתיים ולא מעבר
לשנתיים מיום קבלת אישור עבודת ה ,M.A. -וההצעה אושרה.
 .2סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט שהצעת המחקר שלהם אושרה.
בשני המקרים אישור הצעת המחקר תהיה לא יותר משנה לפני בחירתו של המועמד ע"י האוניברסיטה.
במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו ,הוועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.
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מקבל המלגה מתחייב כלפי האוניברסיטה:
א .לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה (רק במקרים חריגים תוך  4שנים לכל היותר ממועד זכייתו
במלגה).
ב .המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות (כולל כעוזרי הוראה ,בהוראה ועבודות אחרות בהיקף
שלא יעלה עך  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב
מהמנחה.
ג .לבקש את אישור האוניברסיטה ,לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים ,או האוניברסיטה לא
תאשר הפסקת עבודת המחקר ליותר משנה אחת.
ד .יציאה לחו"ל במסגרת המלגה -במידה שיש צורך אקדמי חיוני ,המחייב יציאה לחו"ל במסגרת לימודי
הדוקטורט ,המלגאי יגיש לוועדה מטעם ות"ת באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים ,בקשה מיוחדת ליציאה
לחו"ל ע"פ העקרונות הבאים:
 הבקשה ליציאה לחו"ל תוגש מראש (רצוי בשלב הגשת המועמדות למלגה) ,ותפרט ,בין היתר ,מקורות מימון
לשהייה ,תכנית עבודה משוערת והגורמים אתם יעבוד המלגאי.
 הוועדה תבחן את חיוניות הבקשה טרם היציאה לחו"ל ותחליט בעניינה.
 בכל מקרה ,השהיי בחו"ל תהיה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה .שהייה בחו"ל מעבר לשנה ,אפילו אם
אינה ממומנת באמצעות מלגת רוטנשטרייך ,תהווה עילה להפסקת תשלום המלגה.
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אופן ההגשה:
את הבקשות יש להעביר בעותק אלקטרוני בלבד ,הכולל את המסמכים הבאים:
טופס בקשה המצ"ב.
קורות חיים כולל ציוני סיום תואר ראשון ושני ועבודת הגמר (תוך ציון התארים והאם הוענקו בהצטיינות,
או בהצטיינות יתירה ,פרסים וכד').
יש להגיש גליונות ציונים מהתואר הראשון השני והשלישי או אישורי זכאות לתואר המכילים ציון משוקלל
וציון תזה וכן העתקי תעודות.
אישור הצעת המחקר.
רשימת פרסומים (אם יש).
תקציר הצעת המחקר המאושרת ,כולל הנושא וחשיבותו ,מקורותיו ותרומתו הצפויה לתחום ( 3-5עמודים).
שלושה מכתבי המלצה מפורטים ומנומקים (מכתב אחד ממנחה העבודה ושתי המלצות נוספות) .בהמלצה
יש לכלול מידע אודות תחום המחקר ,חשיבותו המדעית ,מקוריותו וחדשנותו כמו כן להתייחס להישגים
האקדמיים של המועמדים .ניתן להעביר המלצות ישירות למייל mburg@univ.haifa.ac.il
* לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל בהחלטות
הוועדה.
יש להעביר את הבקשות במייל בלבד ,לא יאוחר מיום ראשון  1במרץ  2020לרשות ללימודים מתקדמים,
קומה  25חדר  2504לידי מוריאל.
בברכה,
סיגלית רג'ואן
ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים

העתק:
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
פרופ' לילי אורלנד-ברק ,דיקן ללימודים מתקדמים
פרופ' גור אלרואי ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח
מר אהרון רפטר ,ראש מנהל הפקולטה למדעי הרוח
פנינית טל ,הפקולטה למדעי הרוח
הילית שיינבוקס ,הפקולטה למדעי הרוח
גב' מוריאל בורג ,ראש מדור מלגות לתואר שלישי
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