
 נשים וחקר המגדרלעידוד  תשפ"א מלגות – צ'וטיק רןק
   

ד"ר ליליאן צ'וטיק  קרןתעניק, בעזרת  באוניברסיטת תל אביב התוכנית ללימודי נשים ומגדר
לתואר שני או שלישי באוניברסיטת  סטודנטיותמלגות המיועדות לעידוד וד"ר רבקה צ'וטיק, 

 . אוריות פמיניסטיותתיבמגדר או באביב אשר מחקרן קשור בנשים, -תל
 עדיפות תינתן המלגה מיועדת לתלמידות מכל הפקולטות והחוגים באוניברסיטת תל אביב.

 .מקבוצות אוכלוסייה מוחלשות ידותולתלמ לתלמידות מצטיינות
  

 זכאות להגשה:
 כללי
 המלגה מיועדת לתלמידות מחקר לתואר שני ושלישי באוניברסיטת תל אביב.       ·
 ה אינה פתוחה למי שסיימה את לימודיה. המלג      ·
ניתן להגיש בקשה המבוססת על אותה הצעה/שלב בעבודה פעם נוספת במקרה של       ·

 דחייה, אבל לא יותר מפעמיים סך הכל.  
תלמידה שקיבלה מלגה בתואר השני תוכל לפנות בבקשה למלגה נוספת רק כתלמידת       ·

 הלך אותו תואר.דוקטורט. לא יוענקו שתי מלגות במ
  

עדת ו: ניתן להגיש בקשה רק על סמך הצעה לעבודת גמר שאושרה בותלמידות תואר שני    א.
עדה, וכן וההוראה הרלבנטית (של החוג או של בית הספר). לבקשה יצורף אישור של הו

המלצה של המנחה. בהמלצת המנחה יש לציין את השלב בו מצויה העבודה (הצעה שזה 
לב מתקדם במחקר; ראשית כתיבה; שלב מתקדם בכתיבה; לקראת עתה אושרה; ש

תוגש הבקשה עם המלצת  –סיום העבודה). במידה ואין נוהל אישור ועדת הוראה בחוג 
 המנחה בלבד אשר תציין/יציין זאת במפורש.  

: יכולות להגיש תלמידות שלב ב', וכן תלמידות שלב א' שהצעתן תלמידות תואר שלישי    ב.
ועדת תלמידי מחקר של החוג או בית הספר או ול ידי המנחה והוגשה לאושרה ע

בה היא לומדת.  תלמידות שלב ב' יצרפו את אישור שהפקולטה, כמקובל במסגרת 
עדת תלמידי ועדה. תלמידות שלב א' יצרפו לבקשה אישור המנחה שההצעה הוגשה לווהו

 יש לצרף המלצת מנחה ללא קשר לשלב. מחקר הרלוונטית.
  

 יק הבקשות יכלול:ת
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 טופס בקשה למלגת צ'וטיק 

  

 __________________________________ שם   

  

 _________________________________  ת.ז. 

  

 __________________________________ כתובת  

  

           __________________________________ 

  

 _____________ _____________________ דוא"ל 

  

 ______________________ ____________________     טלפון סלולרי   טלפון 

  

 

 לאיזה תואר __________ _____ חוג לימודים נוכחי  ________________

   

 ___________________________________________________ שם העבודה  

  

_______________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________ שם המנחה  

  

 ___________________________________________________    פרסים/מלגות

  

_______________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________ 

  

י; אקטיביזם חברתי חברתית; מצב תעסוקתי וכלכלי עכשוו-(היסטוריה סוציופרטים נוספים 

 ____________________________________________________________ וכו')

  

________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________ 
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