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הנדון" :קול קורא"  -מלגות נשיא לתלמידי מסלול ישיר לדוקטורט – תשע"ה

ח'אדרבתשע"ד
01מרץ4102

בשנה"לתשע"התעניקהרשותללימודיםמתקדמים01מלגותלמסלולישירלדוקטורטזאתבנוסףלמלגותההצטיינותשל
המסלולהרגיל.מטרתןשלמלגותאלהלאפשרלסטודנטיםהמצטייניםביותרבמסלול,להקדישאתמירבזמנםללימודים
ולמחקרוליצורתנאיםמיטבייםשיאפשרולהםסיוםלימודיםמוצלחבפרקזמןשל2עד1שנים.
מועמדותלמלגהזוניתןלהגישבסמסטרא'בלבד.
תנאי סף להגשת מועמדות:
המלגהמיועדתלתלמידיםשבשנה"לתשע"היחלואתלימודיהתוארהשלישיבמסלולהישירלדוקטורטבהתאםלתקנוני 
הרשותללימודיםמתקדמים.הענקתהמלגהתותנהבקבלתהמועמדללימודימסלולישירלדוקטורטבלבדולאתזכהאת 
החוג/הפקולטהבמלגהבמידהולאיתקבלללימודים.

לא יתקבלו תיקים של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף של המלגה המפורטים בקריטריונים לעיל ו/או תיקים
אשר חסרים בהם מסמכים שונים.
גובה המלגה:
למתקבליםלמסלולהישירלאחרסיוםתוארראשון(שנהא'במסלולהישיר), ₪ 000,111בהתאםלחלוקההבאה:
בשנההראשונה(במסגרתלימודיתוארשני)40,111₪
בשנההשנייה(במסגרתלימודיתוארשני)40,111₪
בשנההשלישית(כשהצעתהמחקרמאושרת)20,111₪
בשנההרביעית20,111₪
בשנההחמישית20,111₪
בנוסף יקבלו הסטודנטים מלגת שכ"ל ל 0-השנים
למתקבליםלמסלולהישירלאחרשנתלימודיםאחתבמסגרתלימודיהמוסמך(שנהב'במסלולהישיר),₪ 000,111בהתאם
לחלוקההבאה:
בשנההראשונה(במסגרתלימודיתוארשני)40,111₪
בשנההשנייה(כשהצעתהמחקרמאושרת)20,111₪
בשנההשלישית20,111₪
בשנההרביעית 20,111₪
בנוסף יקבלו הסטודנטים מלגת שכ"ל ל 4-השנים
הליך בחירת המועמדים
חלוקתהמלגותתעשהבשנה"לתשע"העל-פימתכונתשאושרהבוועדתהמלגותהמוסדיתבישיבתהבשנה"לתשע"אמיום
40.2.4100וכןבישיבתהמיום2.0.4104בשנה"לתשע"ב.
בשלבהראשוןיתבקשכלחוגלהגישלדיקןהפקולטהרשימהמדורגתשלהמומלציםלקבלתהמלגהותיקיהם.
בשלבהשנייעבירדיקןהפקולטהלדיקןללימודיםמתקדמיםאתמועמדיהפקולטה,בצירוףמכתבנלווההכוללדירוג
הבקשות.
הדיקןללימודיםמתקדמיםיאשראתמכלולהבקשותלמלגותנשיאבהתאםלשיקוליהמוסד,האפשרויותהתקציביות
ונתוניהמועמדים.הדיקןללימודיםמתקדמיםיתחשבבדירוגהפקולטהאךלאיתחייבלפעולעלפיו.
קריטריונים לבחירת המועמדים
 .0מצוינותאקדמית(גיליונותציונים+אישורזכאותלתוארראשון).
 .4יכולתהשתלבות(בטווחהארוך)בסגלהאקדמישלהמוסדותלהשכלהגבוהה(המלגהאינהמיועדת
לגמלאים/פנסיונרים).

אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי  ,911הר הכרמל ,חיפה 4313343
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel
פקס - Fax: +972-4-8240746 :טלפוןPhone: +972-4-8240214 :
 Internet: http://graduate.haifa.ac.ilדוא"לE-mail: srajuan@univ.haifa.ac.il :
לתשומת לבך ,עפ"י התקנון ,הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת ,במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק לימודיו באוניברסיטה (בין מיוזמתו
ובין מיוזמת האוניברסיטה) .כמו כן ,תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים ,וכן על פי שיקול דעתו של הדיקן ובאם נמצא התלמיד חייב
בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה .בכל עת של ביטול המלגה ,יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י
האוניברסיטה.
הערה :הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי ,וזאת על מנת לאפשר לך להתמסר ללימוד ולמחקר.
ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף  )91(1לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו ,אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו
במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס ,כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט .מלגה כוללת ,לעניין זה ,מענק ,פרס או פטור מתשלום .מלגה שלא תקיים את תנאי
סעיף  )91(1דלעיל ,כגון ,שניתנה שלא בתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף ,או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט ,לא תזכה בפטור ממס .לפיכך יתכן ותידרש/י
לשלם בעתיד מס ,על חשבונך ,מן המלגה שהוענקה לך .תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.
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הישגיםלימודייםומחקרייםשיבואולידיביטויבהמלצותובקורותחיים(ישלצרףאתטופסההמלצה
מצ"ב).
התחייבותהמועמד/תשלאלעבודלמעטבהוראהבלבדולאמעל41%משרה.
מיקומו/ההיחסישלהמועמד/תביחסלקבוצתהתייחסות(מחלקה,חוגוכו').
ניסיוןמחקריבלימודיהתוארהראשון:ציוניסמינרימחקרו/אומחקרמודרךע"יחוקרבתחוםו/או
עבודהכעוזר/תמחקרבתשלום).

תנאים נוספים המהווים בונוס אך אינם גורעים
 .2פרסומיםמדעייםבכתבעתמדעישפיט.
 .0השתתפותפעילהבכנסיםמדעיים.
 .9תרומהלקהילהופעילותהתנדבותית.
עם אישור המלגה המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:
 .0לסייםאתעבודתהמחקרתוך1שניםלמלגאיםשהחלולימודיהםאחריסיוםתוארראשון,או2שניםלמלגאיםשהחלואת
לימודיהםלאחרשנתלימודיםאחתבתוארהשני.תלמידיםשלאיעמדובתנאיהמלגהיתבקשולהשיבאתכספיהמלגה
במלואם.
 .4לאלעבודלשםהכנסה,למעטבהוראהובמחקרבאוניברסיטהבלבדובהיקףשלאיעלהעל41%משרה.
 .0לבקשאישורהאוניברסיטהלכלהפסקהבעבודתהמחקרלתקופהשלששהחודשיםאויותר.
האוניברסיטהלאתאשרהפסקתלימודיםליותרמשנהאחת.






מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה:
טופסבקשהחתום.
קורותחייםבשפההעברית.
גיליונותציוניםלתוארראשוןושני.
אישורזכאותלתוארראשון/תעודה,במידהויש.
שתיהמלצותמנומקותבנוסףלטופסההמלצההמצורף,אחתממנחההדוקטורטוהשנייהמאישסגלהמכיראתהמועמד
ויכולותיוהמחקריות.
עלהפקולטותלהגישאתמכלולהבקשותלרשותללימודיםמתקדמיםקומה41חדר,4112מגדלאשכול בעותקקשיח
בקלסראחדעד יום חמישי 00.0.0104(נאלהקפידעלמועדזה!)בעותקקשיחוחתוםידנית.לקלסרזהיצורףטופסהמדרג
אתהמועמדיםבחתימתדיקןהפקולטה.הרשותתדוןבמכלולהבקשותשהוגשובמועדאחדבלבדתשובות למועמדים
ולחוגים ישלחו עד לתאריך  06ביוני .0104

בברכה,



פרופ'יצחקהרפז
דיקןללימודיםמתקדמים


העתקים:
מרעמוסשפירא,נשיא
פרופ'דודפרג'י,רקטור
דיקניפקולטות
גב'שושילנדמן,מזכיראקדמי
גב'סיגליתרג'ואן,ראשמינהלהרשותללימודיםמתקדמים
ראשימנהלפקולטטיים
גב'מוריאלבורג,ראשמדורמלגותתוארשלישי
עוזרותמנהליותלראשיהחוגים
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האוניברסיטה.
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