
 

 

מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי בתחומי האנרגיה, הגיאולוגיה והגיאופיסיקה של דלקים 

 פוסיליים ומחצבים לשנה"ל תשע"ט

 
קורא" כפי שפורסמו על ידי  משמש ככלי עזר בלבד ואין בו כדי להחליף את ההנחיות וה"קולדף הנחיות זה 

  המשרדיש לקרוא  בעיון את ה"קול קורא" שפורסם על ידי  .משרד האנרגיה

 
  2/9/2018יום ראשון  -תאריך ההגשה האוניברסיטאי

 
לתשומת לבכם תאריך זה שונה מהתאריך המופיע ב"קול קורא". תאריך ההגשה האוניברסיטאי הפנימי הוא 

 התאריך המחייב והסופי.
 

  מניסיון של שנים קודמות מומלץ להעביר את הקבצים טרם המועד הסופי על מנת לוודא כי כל
 החומר מוכן להגשה. 

 
מדור קרנות ומלגות, בניין הסנאט קומה ב' חדר לשל החומר  העתקים קשיחים 2יש למסור  :אופן ההגשה

בנוסף, יש לשלוח הגשה מלאה במייל לכתובת  נא למלא את טופס ההגשה בהדפסה ולא בכתב יד. .202

danaav@tauex.tau.ac.il   .עד לתאריך ההגשה האוניברסיטאי 
 
 

 הבאים: הנלווים ימלא את טופס ההגשה המצורף כנספח א' ויצרף אליו את המסמכים  ועמדהמ

 מאוני' תל אביב/ קבלה ללימודים אישור לימודים 

  לתזה או לפרויקט ומידת התאמתו לתחומי העדיפות כפי בקול הקורא, כולל המחקר  ושאנפירוט של

 אישור תכנית המחקר )אם קיימת בזמן הגשת הבקשה(.

 מועמדקורות חיים של ה. 

 ככל שישנן.מועמדרשימת פרסומים ועבודות מחקר של ה , 

 מועמדהעתקי תעודות תארים אקדמיים של ה . 

 ( חמשנת הלימודים האחרונה )תשע" מועמדגיליונות ציונים של ה 

 ישתתף או השתתף בפועל במסגרת התואר.  מועמדרשימת הקורסים )כולל סילבוסים( בהם ה 

 

 

במידה ולמועמד תכנית מחקר, יש להגישה בשפה האנגלית ולצרף בנוסף את תקציר תכנית המחקר 

 .בעברית
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 :לתנאים המופיעים ב"קול קורא" ובכללם םנא תשומת לבכ
 

  (משרה 50%, רשאי לעבוד במשרה חלקית )בהיקף של עד (תזה הלומד לתואר שני )בליסטודנט . 

  חקר שאושר לו במסגרת הקול לתארים במסלול עם תזה, יקדיש את עיקר זמנו למ הלומדסטודנט

 .הקורא

 אין המשתלם רשאי לקבל מימון ממשלתי נוסף. 

 לפחות, במהלך תקופת  לשנהשעות  25בהיקף של  יבצע פעילות התנדבותית הסטודנט

  ההתקשרות הקבועה בהסכם.

 .נושא המחקר בו יעסוק הסטודנט יוצג בעת הגשת הבקשה 

 

 

 

 

 

 


