ז' סיון תשע"ד
 50יוני 4502
לכבוד
ראשי חוגים /ראשי ביה"ס
יו"רי ועדות דוקטורט
ע.מ .לראשי החוגים
כ א ן
קול קורא -מלגות עמית לדוקטורט
קרן אייסף ואוניברסיטת חיפה
בהמשך לפועלן המשותף של קרן אייסף ואוניברסיטת חיפה לעידוד מצוינות אקדמית ומנהיגות חברתית בקרב
חוקרים וסטודנטים מהפריפריה החברתית -כלכלית בישראל ,הרינו לפרסם קול קורא להגשת מועמדות
להצטרפות לתכנית עמיתי אייסף ולתוכנית הדוקטורט באוניברסיטת חיפה בשנת הלימודים תשע"ה.
גובה המלגה לסטודנט/ית המתחילים לימודיהם בתשע"ה בשנה הראשונה לדוקטורט הנו בהתאם לאפשרויות
התקציביות ולפי הפירוט הבא:
שנה א' גובה המלגה המשותפת  000555ש"ח
שנה ב' גובה המלגה המשותפת  000555ש"ח
שנה ג' גובה המלגה המשותפת  000555ש"ח
שנה ד' גובה המלגה המשותפת  000555ש"ח
זכאים להגיש מועמדות למלגה דוקטורנטים/יות העומדים/ות בדרישות הבאות:
 .0מתעתדים ללמוד באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשע"ה (.)4502-4500
 .4מוגדרים ברשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה כבעלי זכאות אקדמית למלגת דוקטורט.
 .3מגורים באזורי הפריפריה ו /או בעלי רקע חברתי-כלכלי מאתגר של המועמד ומשפחתו.
 .2יוצאי צבא /שרות לאומי מלא.
 .0בעלי ניסיון במעורבות חברתית ,תודעה חברתית ונכונות לתרום לקהילה.

 .6תינתן עדיפות לסטודנטים בוגרי אייסף בתואר ראשון ושני העומדים בקריטריונים המצוינים לעיל.
מועמדים אשר ימצאו מתאימים יוזמנו לוועדת קבלה משותפת לקרן אייסף ולאוניברסיטת חיפה.
בנוסף לתנאים הרשומים לעיל 0על הסטודנט לעמוד בדרישות נוספות:
 .0התקדמות במחקר האקדמי כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה.
 .4עמידה בחובות הקרן כפי שמפורט באתר הקרן /http://www.isef.org.il
 .3חברות העמית/ה בתוכנית תיבחן בתום כל שנה על פי התקדמותו/ה האקדמית ועמידה בתנאי התוכנית.
 .2המלגאי/ת מתחייב/ת לסיים את עבודת המחקר בפרק הזמן הנורמטיבי לסיום הלימודים ( 2שנים).
 .0המלגאי/ת מתחייב/ת לא לעבוד לשם הכנסה נוספת ,למעט עזרה בהוראה/מחקר באוניברסיטה בהיקף
שלא יעלה על  2שעות הוראה בשבוע ,ו/או קידום יוזמות חינוכיות – חברתיות בקהילה שבהם הם
מעורבים ואף זאת באישור בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט והרשות ללימודים מתקדמים.
 .6לבקש אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר.
האוניברסיטה לא תאשר הפסקת לימודים ליותר משנה אחת.
 .7המלגאי מתחייב להשתתף בפעילויות שמקיימת קרן אייסף.
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המועמדים מתבקשים:
א.

למלא טופס מועמדות באתר האינטרנט של קרן אייסף:
http://isefnet.priza.info/general_page_intro_phd.aspx

ב .להעביר את החומר הבא אל הגב' סיגלית רג'ואן ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים ,קומה  ,40חדר
 4052בעותק אחד קשיח עד יום  05ביוני ( 1524לא תתקבלנה פניות באיחור):
 .0טופס בקשה
 .4מכתב המועמד המתאר את עבודת מחקרו המתוכננת לתקופת המלגה.
 .3שני מכתבי המלצה (אחד מהמכתבים יהיה ממנחה עבודת הדוקטורט).
* בחירת הזוכים תעשה על ידי ועדה מקצועית של קרן אייסף והאוניברסיטה .הבחירה תאושר ע"י הדיקן
ללימודים מתקדמים.
אנא העבירו מידע זה בדחיפות אל התלמידים העונים על הקריטריונים.
בתודה על שיתוף הפעולה.
לקבלת טפסי מועמדות נא לפנות

באי-מייל לכתובת:

 ,mburg@univ.haifa.ac.ilההגשה עד תאריך

.35.6.4502

בברכה,
פרופ' יצחק הרפז
דיקן ללימודים מתקדמים

פרופ' אלי אברהם
יו"ר אייסף ישראל

העתקים:
פרופ' דוד פרג'י ,רקטור
פרופ' יצחק הרפז ,דיקן ללימודים מתקדמים
גב' סיגלית רג'ואן ,ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים
גב' מוריאל בורג ,ראש מדור מלגות לתואר שלישי
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