יוני 4102
לכבוד
תלמידי מחקר בביה"ס לע"ס

שלום רב,
הנדון :הגשת מועמדות למלגות לתלמידים מצטינים לתואר שלשי לשנת תשע"ה
ביה"ס מעניק מספר מלגות קיום (בהקף של מחצית מלגה) לתלמידים מצטינים לתואר שלישי
בשנת הלימודים תשע"ה.
לצורך הגשת מועמדות למילגה הנכם מתבקשים למלא את חלקו הראשון של הטופס המצ"ב.
לאחר מכן יש להעביר הטופס למנחה למילוי חלקה/ו באשר להמלצה .הטופס המלא יועבר על ידי
המנחה ישירות למזכירות תארים מתקדמים .באחריותכם לודא שהטופס אכן הועבר עד למועד
הנדרש.
על הטופס להגיע למזכירות תארים מתקדמים עד יום ב' ה .01.7 -לא נוכל לדון בבקשה שתגיע
לאחר מועד זה.
הקריטריונים להגשת המועמדות למלגה הינם:


עמידה בלוח זמנים הנדרש מתקנון תלמידי מחקר.



עבודה עד  77אחוזי משרה (בקבלת מלגה של .)71%



המלצת מנחה לאור עמידה בקריטריונים המתייחסים לאיכות העבודה על המחקר.



הצעת מחקר מאושרת (שלב ב').



סך כל השנים בהם קיבל/ה התלמיד/ה מלגות קיום אינו עולה על ארבע שנים.

ההחלטה לגבי קבלת המלגה בשנת תשע"ה אינה תלויה בקבלת מלגה בשנים קודמות.
בכבוד רב,
פרופ' עינת פלד
יו"ר הועדה לתלמידי מחקר

טופס הגשת מועמדות לקבלת מלגה
נא למלא את כל הפרטים בכתב ברור
הגשת המועמדות אינה מבטיחה קבלת המלגה

שם:

ת.ז 9( .ספרות) _____________

________________

כתובת__________________________ :
טלפון_____________ :

מיקוד_______ :

נייד_____________ :

תאריך לידה___________ :דואר אלקטרוני_______________________ :
מועד תחילת לימודים בתואר שלישי _______ :מסלול רגיל/ישיר
מועד הגשת ההצעה____________ :

מועד אישור ההצעה___________ :

שמות המנחים______________________________ :
נושא העבודה_________________________________________________________ :
מספר הסמסטרים בהם קיבלת/ה מלגת קיום בעבר_________________ :
הקף משרה בשכר( __________________ :ישקלו רק מועמדים העובדים עד  77%משרה)

פרטים על עבודה באוניברסיטה/בבית הספר
תפקיד_______________________ :
אחוז משרה____ :

פרטים על עבודה מחוץ לאוניברסיטה
תפקיד_______________________ :
אחוז משרה_____ :
נא לצרף רשימת פרסומים (אם יש) והשתתפות בכנסים.
שם הבנק____________ :

תאריך________________ :

מס' סניף _____ :מס' חשבון_____________ :

המלצת מנחה
דרג '/בבקשה את תהליך עבודת הסטודנט/ית על מחקר הדוקטורט בהיבטים הבאים:
7
מצוין

6

4
בינוני

5

3

2

1
גרוע

קצב
התקדמות
יוזמה
חריצות
השקעה
מחויבות
התמדה
יכולת ביצוע
ממליץ/ה להעניק לסטודנט/ית מלגת קיום:

[ ] כן

[ ] לא

[ ] מתלבט/ת

חתימת המנחה ותאריך_______________________________________________ :
הערות_____________________________________________________________ :
_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

