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 ט"ו חשון תשפ"א
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 לכבוד 
 ראשי חוגים

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

 כ א ן
 

 שלום רב,
 'גמחזור  -בינלאומיים   חד שנתיים )"סנדוויץ'"(מלגות לדוקטורנטים תכנית  –קול קורא הנדון: 

 

 ,לדוקטורנטים חד שנתיים )"סנדוויץ'"( בינלאומייםבתכנית המלגות  'ג המועצה להשכלה גבוהה  מודיעה על פתיחת מחזור

 .ל"בחו שלישי תואר לימודי במסגרת שנה למשך לישראל המגיעים בינלאומיים לדוקטורנטים
 

 מחקר וקבוצות חוקרים בין בינלאומיים מחקר קשרי וקידום לישראל בינלאומיים מצטיינים סטודנטים הבאת הינה התכנית מטרת

 בתשפ"א. נוספת לשנה ותמשיך ט"תשע בשנת לפעול החלה התכנית .ל"ובחו בארץ
 

 ₪ 560,000סכום של עד ה לאוניברסיטת חיפה הוקצ, ידי יו"ר ות"תמיוחדת שתמונה על על ידי ועדה  מלגות חדשותעד  יוענקומדי שנה 
  .בינלאומייםעבור מלגות לדוקטורנטים 

 .ייבחרו לפי קריטריונים של מצוינות אקדמיתהעומדים בתנאי הסף המועמדים 
 

 : סכומי המלגות
 על יקבע המלגה גובה, משנה פחות של לתקופה מגיע שהמלגאי במקרה .לשנה ₪ 80,000 של סך על יעמוד לדוקטורט שנתית מלגה גובה

 .חודשים משלושה פחות של לתקופות שיגיעו לדוקטורנטים מלגה תינתן לא .בפועל בארץ למד שהמלגאי הזמן בסיס
 

 : תנאים לבחירת מועמדים
 .ל"בחו מוכר גבוהה להשכלה במוסד שלישי תואר לקראת ת/לומד ית/הסטודנט .א

 .התחומים ולכל העולם לכל פתוחה תהיה התכנית
 .בהצלחה הדוקטורט לימודי של הראשונה השנה את ה/סיימ ית/הסטודנט .ב
  . ישראל ת/תושב או ישראל ית/אזרח אינה/אינו ית/הסטודנט .ג
 

 : , ע"פ הסדר הבאבלבד אחד PDFבקובץ  המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים

 קורות חיים  .1

 וכן העתקי תעודות. המכילים ציון משוקלל וציון תזהגליונות ציונים מהתואר הראשון השני והשלישי או אישורי זכאות לתואר  .2

 רשימת פרסומים )אם יש(. .3

 עמודים(.  3-5, כולל הנושא וחשיבותו, מקורותיו ותרומתו הצפויה לתחום )שהוגשה לשיפוט הצעת המחקר לדוקטורט תקציר .4

חבר ( מכתב של 3) ( המלצת המנחה לדוקטורט2( המלצת המנחה לתואר שני )1הכוללים: )שלושה מכתבי המלצה מפורטים ומנומקים  .5
יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו כמו כן  ותבהמלצ סגל אקדמי המכיר את המועמד.

 בנפרד ע"י הממליצים.למייל  יכולות להישלחההמלצות  האקדמיים של המועמד/ת. להתייחס להישגים
 * לתשומת לבכם נודעת חשיבות עליונה לתוכן ההמלצות ולנימוקיהן והם יהוו גורם בעל משקל בהחלטות הוועדה. 

 .ת המועמד/ת(עמוד עם תמונדרכון )הסריקת  .6
  

 .לקול קורא את טופס הבקשה המצורף WORDמועמד להעביר בקובץ ה, על PDFבנוסף לקובץ 
 

 לכתובת לרשות ללימודים מתקדמים 2020 בדצמבר 31 מישיח לא יאוחר מיוםבדוא"ל את הבקשות יש להעביר 
mburg@univ.haifa.ac.il  

 לא תתאפשרנה הארכות במועד ההגשה.  -שימת הלב
 

 בתודה על שיתוף הפעולה,
 

 
 סיגלית רג'ואן

 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
 
 עתק:ה

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

 גב' מוריאל בורג, רמ"ד מלגות לתואר שלישי
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