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 ב' אייר, תשפ"ב
 2022מאי,  3

 לכבוד
 חוגים/ ביה"ס  .ות ראשי

 יו"רי ועדות דוקטורט  
 הסגל האקדמי .ותחברי

 כ  א  ן  
 

 שלום רב, 

 ג תשפ" –מלגות הצטיינות מוסדיות לתלמידי דוקטורט מצטיינים  -הנדון: "קול קורא" 

 
 .  ₪  240,000בסכום כולל של  מוסדיותהצטיינות  מלגות  40הרשות ללימודים מתקדמים תעניק  גבשנה"ל תשפ"
  .( תשפ"ו-תשפ"ג) שניםלפרק זמן של ארבע   והיא תוענקלשנה  ₪   60,000גובה כל מלגה 

ממקורותיהםישלי  ים.ותהחוקר מימון  לכתיבת    מו  ומרצם  זמנם  מלוא  הקדשת  לסטודנטים  לאפשר  בכדי  המחקר  לטובת 
 . 1עבודת הדוקטורט 

 
תכלית הענקת המלגות הינה ליצור תנאים נאותים שיאפשרו חיבור עבודת הדוקטורט בפרק זמן נורמטיבי הקבוע בתקנון  

 למלגה,   ות תחליט בדבר הזכא תבחן את הבקשות,ם מתקדמים הרשות ללימודיטעם מלגות מוסדית מוועדת האקדמי. 
  אפשרויות התקציביות.בהתאם לו יםבהתאם לקריטריונים אקדמיים של המועמדוזאת, 

   בסמכות הוועדה להשית קריטריונים נוספים לשם חלוקת המלגות.
  .2המלגה תוענק בתחילת שנה"ל תשפ"ג בסמסטר הראשון בלבד

 ללימודי דוקטורט באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"ג. הגשת מועמדות למלגה תתאפשר רק לאחר רישום 
 
 

 קריטריונים  לבחירת מועמדים 
 על סמך:   מצוינות אקדמית

 . יכולת השתלבות )בטווח הארוך( בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוההרצף לימודים ו .1
חיים    לימודיים  הישגים .2 ובקורות  בהמלצות  ביטוי  לידי  שיבואו  ביחס  ומחקריים  המועמדים  של  והמיקום 

 לכיתה/מחזור. 
 חשיבות המחקר ייחודו וחדשנותו .3
 תרומתו התאורטית/המתודולוגית /היישומית של המחקר.  .4
   פריצת דרך אקדמית/אנושית/חברתית .5
 
 נאי סף להגשת מועמדות:  ת

 .קבלו כתלמידים.ות מן המנייןללימודיהם והת הראשונהששנה"ל תשפ"ג הינה השנה ם.יות יטנדוקטור •

₪    240,000)גובה המלגה הכולל  לא תסתייע בקשת מלגה במהלך השנה., בלבד למתחילים בסמסטר א' המלגה מיועדת  •
 תשפ"ו(.  -שנים תשפ"ג  4- בחלוקה ל

)גובה    בלבד  למתחילים בסמסטר א' , המלגה מיועדת  ללימודיהם  השניהששנה"ל תשפ"ג היא השנה  ם.יות  נטידוקטור •
 (. תשפ"ה -לתשפ"ג  שנים 3-₪ בחלוקה ל 180,000המלגה הכולל 

 
 התקבלו ללימודי הדוקטורט ע"י הרשות ללימודים מתקדמים.ועדת המלגות לא תדון בבקשות של מי שטרם 

 
 הליך בחירת המועמדים

   .במישריןת  .ההגשה תתבצע ע"י המועמד
הדיקן ללימודים מתקדמים תאשר את מכלול הבקשות למלגות אלו בהתאם לנתוני המועמדים, על בסיס תחרותי, ועפ"י  

 שיקולי המוסד והאפשרויות התקציביות.

 
 התחייבות חוקר כתנאי לאישור המלגה   לא נדרשת , 8.6.2021המלגות המוסדית מיום  בהתאם להחלטת המועצה ללימודים מתקדמים בישיבתה כתת ועדת  1

 13.4.2022בהתאם להחלטת נשיא ורקטור מיום   2
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 : ת כלפי האוניברסיטה . ת המלגאי. עם אישור המלגה מתחייב
 שנים מתחילת לימודי הדוקטורט.  4או  3לסיים את עבודת המחקר תוך   .1
המחקר .2 בעבודת  הפסקה  לכל  האוניברסיטה  אישור  שיבצעו  לבקש  או  למודים  בחופשת  שיהיו  מלגאים   .

 מלגתם תבוטל.  -סיטההפסקת לימודים או שיופסקו לימודיהם לפי החלטת מוסדות האוניבר
 .   זהתשלום המלגה יועבר לחשבון בנק לפתוח חשבון בבנק בישראל  .3
       עדכון שינויים בפרטים אשר -ושימשו יסוד להענקת המלגה ו/או אי  .ית  גילוי פרטים בלתי נכונים שנמסרו ע"י הסטודנט .4

 יכול לגרור ביטול מלגה.  מולאו בעת הגשת טופס הבקשה
 

 : מצורפים לבקשה שיש לצרף לבקשה המקוונת: מסמכים
 הכולל את המסמכים הבאים בסדר  הבא: PDFאת הבקשה למלגה יש להעביר בעותק אלקטרוני אחד ב 

 .)מצ"ב( טופס בקשה חתום .1
 . ורות חיים בפורמט מובנה )מצ"ב(ק .2
 ה .ותיוויכול ת.את המועמד ה.סגל אקדמי נוסף המכיר ת.חברשתי המלצות מנומקות, אחת מהמנחה והשנייה מ .3
 גיליונות ציונים ואישורי זכאות לתואר ראשון ושני. .4
 אישור מהמוסד האקדמי בו נלמד התואר השני והמעיד על ממוצע הציונים ביחס לכיתה ולמחזור.   .5
 הצהרת מקבל המלגה חתומה )מצ"ב(  .6
 

  aabutbul@univ.haifa.ac.il למייל:   2022ביולי  10 -הלא יאוחר מלמלגה יש להעביר את הבקשות 
 8.9.2022  עד יישלחולמועמדים שובות ת תיקים החסרים מסמכים לא יטופלו. לא תתאפשר הארכה מעבר למועד זה.

 
 ב ב ר כ ה ,

 
 ברק-פרופ' לילי אורלנד 

 הדיקן ללימודים מתקדמים
 

 העתקים: 
 פרופ' רון רובין, נשיא

 פרופ' גור אלרואי, רקטור 
 מר מיכאל ויינר, סגן נשיא ומנכ"ל 

 ד"ר ורדית גרבר מזכיר אקדמי 
 גב' ענת ברון, סמנכ"לית כספים

 דיקני פקולטות
 הרשות ללימודים מתקדמים גב' סיגלית רג'ואן, ראש מינהל

 ראשי מנהל פקולטטיים
 , ראש מדור מלגות תואר שלישי ענת אבוטבולגב' 

 עוזרות מנהליות לראשי החוגים
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