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מלגות אדמס לתלמידי דוקטורט במדעי הטבע והחיים מוענקות על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .היוזמה לתכנית
היא של פרופ' מנחם יערי ,נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומר מרסל אדמס מקנדה ,המממן את המלגות.
המלגות מיועדות לדוקטורנטים מצטיינים ,תושבי ישראל ,אשר התקבלו ללימודי דוקטורט ,לפי התאריך המופיע בגוף המסמך
הרשמי של האוניברסיטה ,אחרי  1באוקטובר  2020ולא יאוחר מ 1-באוקטובר  ,2021במסלול הרגיל .עוד מיועדת המלגה
לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט גם בשנה השנייה ללימודים לתואר ,שהתחילו את לימודי הדוקטורט אחרי ה 1-באוקטובר
 2019ולא יאוחר מ 1-באוקטובר .2021
מלגות אדמס נמנות עם המלגות היוקרתיות ביותר המוענקות לדוקטורנטים במערכת ההשכלה הגבוהה .הן מוענקות אך ורק על
בסיס של הצטיינות אישית בלימודים ובמחקר המדעי ,ולא לפי שיוך מוסדי .מאחר שהזוכים נבחרים ברמה הארצית ,מתבקשים
הדיקנים לבחור בקפדנות יתרה את המועמדים למלגה זו ולהמליץ על התלמידים המצטיינים ביותר מקרב תלמידי התואר
השלישי ,שתרומתם וחשיבותם למחקר המדעי ודאיים.
סכום המלגה הוא  100,000ש"ח לשנה לתקופה של  3שנים עם אפשרות הארכה לשנה אחת נוספת .על המלגאי לסיים את עבודת
הדוקטור שלו בפרק הזמן שבו הוא מקבל את המלגה .האוניברסיטה תעניק למלגאי אדמס פטור מלא מתשלום שכר הלימוד
ובכלל זה תשלומים נלווים.
בנוסף תעניק התכנית לכל מלגאי מלגת נסיעה בסך  3,000$לשנה ,המיועדת להשתתפות פעילה בכנס ,סדנה או מחקר בחו"ל ,או
לשהייה בחו"ל לצורך חיפוש מקום להשתלמות בתר-דוקטורית.
המלגות מיועדות אך ורק לסטודנטים העוסקים במחקרם במסגרת מוסד המחקר ,שאינם מקבלים מלגות לימודים אחרות,
ושאינם עובדים אלא בעבודה הקשורה ישירות בשיפור הכשרתם לצורך עבודת הדוקטור שלהם .מלגאי אדמס אינם יכולים
לקבל תשלום מחברה  -גם אם העבודה ( )internshipתורמת להכשרתם.
וועדת ההיגוי של מלגות אדמס לא תקבל את מועמדותו של אדם שהוגש במקביל למלגה מתוכניות המל"ג לדוקטורנטים
מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים ובמדעי הנתונים.
אוניברסיטת חיפה התבקשה להמליץ על  4מועמדים/מועמדות לקבלת מלגת אדמס.
אין להמליץ על מועמדים שיומלצו למלגת קרן קלור או לתכנית עמיתי עזריאלי באותה שנה אקדמית.
להלן כמה הנחיות שכדאי לפעול על פיהן:
 .1להמליץ על מועמדים שבמחקרם יש חדשנות ,מקוריות ומצוינות מדעית ולהקפיד שהמחקר של המועמד יעסוק באחד
מתחומי המחקר המפורטים בתקנון המלגה.
 .2להמליץ על סטודנטים מצטיינים בלבד ,שסיימו גם את לימודי התואר הראשון בהצטיינות או בהצטיינות יתרה.
 .3לציין אם מאמר נבחר להופיע בכנס תחרותי או כמאמר טוב ביותר וכד'.
 .4להבהיר ולהרחיב במה חשובה עבודת הדוקטורט ומה תהיה תרומתה למחקר המדעי.
המועמדים מתבקשים למלא את טופס בקשה ולהגישו בצירוף המסמכים הנדרשים ע"פ נוהל הגשת הבקשות.
טופסי הבקשה והנספחים להם יוגשו גם כקובץ  PDFאחד (במייל  )mburg@univ.haifa.ac.ilוגם במקור קשיח מודפס בצד אחד של
הנייר וללא סיכות (לא יתקבל חומר בכתב יד) עד יום חמישי 16 ,בדצמבר  .2021ממליצים יכולים לשלוח את המלצותיהם בנפרד,
ישירות למייל.
שאלות ניתן להפנות באמצעות הדוא"ל mburg@univ.haifa.ac.il :
הכרזת הזוכים/ות במלגות מתוכננת עד סוף חודש יוני .2022
לידיעתכם ,כיוון שתקנון המלגות של הרשות ללימודים מתקדמים קובע כי לא יינתן כפל מלגות ,מלגה זו תחליף את מלגת
ההצטיינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים ,במידה והסטודנט זכה בה.
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