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 לכבוד 

 ראשי חוגים
 יו"ר ועדות חוגית לתואר שני

 ע.מ. לראשי החוגים
 כ א ן

 
 שלום רב,

 
  גתשפ" – "בפתש -קול קורא  למלגות לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני במקצועות ההיי טק   הנדון: 

וא התכנית נועדה לעודד סטודנטיות מצטיינות במקצועות ההי טק* להמשיך לימודיהן לתואר שני במוסודת להשכלה גבוהה ולאפשר להן להקדיש את מל
 זמנן ללימודים ומחקר תוך סיום לימודיהן תוך שנתיים.  

 (בפ"במחירי תקצי תשמתקציב האוניברסיטה )₪  20,000-מתתקציב ות"ת ו 40,880 -₪   60,880גובה כל מלגה 
 והיא מיועדת לצרכי קיום המלגאית. 

 : תנאי סף להגשת מועמדות

  המועמדת למלגה יהיו בעלי תואר ראשון ממוסד ישראלי אשר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ולא יותר משלוש שנים מתאריך הזכאות
 שנים.  לתואר הראשון. עבור עתודאים, משך השרות הצבאי לא יכלל במניין שלוש ה

  לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני עם עבודת גמר באחת מאוניברסיטאות המחקר בישראל  מן המנייןהמועמדת התקבלה בפועל כתלמידה
   בתשפ"ב. או במסלול הישיר לדוקטורט 

 מקבלת המלגה מתחייבת כלפי האוניברסיטה: 

לסיים את לימודיו, כולל כתיבת עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה. הארכת המלגה לשנה נוספת תשקל מחדש בתום השנה  .א
 הראשונה של קבלת המלגה . 

 ללמוד בהיקף מלא ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים, פרט לעבודה כעוזרת הוראה ומחקר במוסד שהיקפו ידווח לות"ת בסוף שנה"ל.  .ב

 להגיש דו"חות התקדמות במועד עליו ידע הזוכה במלגה מיד עם קבלת הודעת הזכייה.   .ג
בקבצים נפרדים על פי השם שיצויין להלן. את הקבצים יש לשלוח לכתובת:  בדוא"להמועמדות מתבקשות  להגיש  את תיק הגשת מועמדות 

 aifa.ac.iltvigoda@univ.h  לא תנתנה הארכות.  26.8.2021 מועד ההגשה עד ליום חמישי . 

 תיק ההגשה יכלול: 

  )שם הקובץ שישלח: "טופס בקשה"  –טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה  )מצ"ב 

  )'שם הקובץ שישלח: "קורות חיים".  -קורות חיים )תוך ציון התארים והאם הוענקו בהצטיינות, או בהצטיינות יתירה, פרסים וכד 

  שם הקובץ  -גליונות ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו/דירוגו היחסי של המועמד ביחס למסיימים במחזורו בתחום לימודיו
  שישלח: "גילניונות ציונים".

 לקבל את התואר ולצרף את התעודה מיד עם  תעודת התואר הראשון )אם טרם הוענקה תעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד על הזכאות
  שם הקובץ שישלח: "תעודה". -קבלתה( 

  שתי המלצות מאנשי סגל אקדמי בכיר שלימודו את המועמד/ת בתואר הראשון במידת האפשר יוגשו המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו
  שם הקובץ שישלח: "המלצות".  -התקבל המועמד לתואר שני 

 שם הקובץ שישלח: "אישור קבלה ללימודים". -ללימודים  אישור רשמי על קבלה  

 

 בתודה על שיתוף הפעולה,

 
 סיגלית רג'ואן

 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
 

 העתק:
 , רקטורגור אלרואיפרופ' 

 ברק, דיקן ללימודים מתקדמים-פרופ' לילי אורלנד
 גב' ציפי גליל, רמ"ד מלגות לתואר שלישי

 

 60ת בהן לכל הפחות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה ותכניות מובנו 
 יאושרו מראש. נקודות זכות ממדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילהלקרוסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי ובתנאי שיוגשו לות"ת ו
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