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שלום רב,
הנדון :מלגות הצטיינות מטעם קרן וולף לקידום המדע והאמנות לטובת האנושות
לתלמידי תואר שלישי – תשע"ח2018 -
קרן וולף תעניק בשנה"ל תשע"ח מלגות לתלמידי מחקר מצטיינים ,אזרחי מדינת ישראל .בחירת המועמדים תעשה ע"י
ועדת המלגות של הקרן בהתאם לשיקוליה ובהתחשב בהצטיינות המועמדים ותחום לימודיהם.
המועמדים למלגה זו יאותרו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים ובהתאם לשיקול דעתו של הדיקן ללימודים מתקדמים
ב"כ הרקטור לעניין זה במוסד .החלטות הוועדה הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.
המלגות בתשע"ח מיועדות לתלמידי מחקר אשר עונים על הקריטריונים הבאים:


סיימו בהצטיינות יתרה את לימודי התואר השני.



החלו את לימודי התואר השלישי בשנה"ל תשע"ה או אחריה ,ובלבד שהצעת מחקרם אושרה.



קצב הכנת הצעת המחקר שלהם והמעבר משלב א' לשלב ב' היה מהיר במיוחד ,ובשנה"ל תשע"ח נמצאים בשלב
ב' ללימודי הדוקטורט.



הערכת הצטיינות אקדמית על פעילות מעבר לנדרש בתכנית הלימודים הרגילה.



לא יוגשו מועמדים אשר קיבלו בעבר מלגה מטעם קרן וולף שכן מועמדותם לא תאושר ע"י הקרן.

ע"פ הנחיות הקרן ,מתבקשת אוניברסיטת חיפה להגיש עד חמישה מועמדים לקרן וולף :שלושה ממדעי הטבע והחיים,
מדעים מדויקים ,הנדסה ורפואה ,ושניים ממדעי הרוח ,החברה ,המשפטים והאמנויות.
כמו כן יש לצרף לתיק מכתב המלצת המנחה ועד שני מכתבי המלצה נוספים מחברי סגל אקדמי המכירים את הסטודנט
ואת מחקרו .יש לוודא שמכתבי ההמלצה הם ספציפיים למועמד וממוענים לקרן וולף– על המכתבים להיות מנומקים
לגבי כל אחד מהמועמדים ,המכתבים יהיו אך ורק מחברי סגל אקדמי המכירים היטב את התלמיד ואת מחקרו.
מכתבים אלו ישאו את לוגו האוניברסיטה והחוג ,ויהיו חתומים על ידי איש הסגל.
בנוסף ,יש לצרף למכתבי ההמלצה את תקציר הצעות המחקר כפי שאושרו ,לגבי כל אחד מהמועמדים.
על הסטודנטים למלא את הפרטים כנדרש בטופס ,וכן את נושא עבודת המחקר ,שם המנחה ,תאריך אישור הצעת
המחקר ותאריך התחלת העבודה .יש לצרף תקציר הצעת המחקר המאושרת (בהיקף שלא יעלה על עמוד אחד).
הדוקטורנט מתבקש לצרף את טופס האישור של הצעת המחקר ,כמו כן יש לצרף רשימת פרסומים.
יש להעביר את בקשות המועמדים בעותק אחד מודפס (לא יתקבלו בקשות בכתב יד) ,לא יאוחר מיום ראשון 4.2.2018
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