תכנית מלגות פרת לדוקטורטנטים לשנת הלימודים תשע"ו
טופס בקשה למועמד
 יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתקנון:
 .1קורות חיים ורשימת פרסומים מפורטת .רשימת הפרסומים תכלול את שמות המחברים לפי סדר
הופעתם ,שנה בה פורסם המאמר ,כותרת המאמר ,שם הז'ורנל בו התפרסמו המאמרים ,כולל
מספר כרך ועמודים .ברשימה יש לכלול רק פרסומים בעיתונות שפיטה ,ולהפריד בין מאמרים
המסכמים מחקר מקורי לסקירות מדעיות .יש לציין דרוג העיתון ) impact factor and journal
(ranking
ׁ
 .2פרט בכתב את מעורבותך בעבר ובהווה בעבודה התנדבותית ותרומה לקהילה תוך הצגת הבנה
ומעורבות בנושאים אתיים וחברתיים .יש לציין פעילות התנדבותית/חברתית מתוכננת במהלך
ההשתלמות.
 .3גיליונות ציונים של כל התארים )כולל ממוצעים וציון עבודות הגמר וציון בחינה(.
 .4לפחות שתי המלצות מחברי סגל בכיר באוניברסיטה )המלצה אחת מהמנחה לדוקטורט(.
 .5מכתב התחייבות למצ'ינג של המנחה ל 2-מנות מלגה בחודש ל 3-שנות מלגה.בהיעדר תמיכה
מהמנחה יתאפשר למחלקה או לפקולטה לבצע השלמה )מנה במקרה והמנחה יתן מנה אחת ,או
שתי מנות אם המנחה לא ישתתף כלל במלגה( ,אך הבקשה תקבל סדר עדיפות נמוך יותר בדיוני
הוועדה.
 .6אישור הצעת מחקר של בית ספר קרייטמן; אתחול המלגה יתאפשר רק לאחר הגשת הצעת
המחקר ,המלגה מוגבלת לתקופה הנורמטיבית של לימודי הדוקטורט ,אך לא תעלה על  3שנים.
 בקשה שלא תענה לתנאי המלגה או הלוקה בחסר לא תידון.
 .1פרטים אישיים
שם משפחה__________________

שם פרטי____________________ )עברית(

שם פרטי____________________ )לועזית(
שם משפחה__________________
מין_________
מספר ת.ז__________________ .
כתובת__________________________________________________________
טל' בבית __________ טל' בעבודה ___________ טל' נייד ___________________
כתובת דוא"ל _____________________________________________________

 .2לימודים אקדמיים
שנים

שם המוסד

תחום לימודים

תואר

ממוצע ציונים

ראשון

ממוצע ציונים_________ :

שני

ממוצע קורסים_______ :
ציון תזה______ :
ציון בחינת גמר_______ :

 .3פרסים ,הצטיינות ,מלגות )בעבר ובהווה(
פרס הצטיינות

שנה

 .4שמות מנחים וממליצים )יש לצרף מכתבי המלצה(
שם

מוסד

תפקיד

 .5התחייבות המועמד והמנחה לתנאים הנדרשים בתקנון
לתשומת ליבך! תעסוקה נוספת חייבת להיות באישור המנחה ,המחלקה ודיקן בי''ס קרייטמן,
ואינה יכולה לעלות מעבר ל  50%משרה.
אנו הח"מ מתחייבים לעמוד בכל תנאי המלגה כפי שמופיעים בתקנון ובהנחיות.
תאריך________________

חתימת המועמד/ת ____________________

תאריך________________

חתימת המנחה _____________________

