מלגה לתואר שני בהנדסה ובמדעים מדויקים עובר תלמידות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהן
בתואר ראשון
רשימה זו משמשת ככלי עזר בלבד ואין בה כדי להחליף את ההנחיות וה"קול קורא" כפי שפורסמו על ידי
הקרן.
יש לקרוא בעיון את ה"קול קורא" שפורסם על ידי המשרד
קישור לקול הקורא
תאריך ההגשה האוניברסיטאי -יום חמישי 1/8/19
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.
למדור קרנות ומלגות אל

אופן ההגשה :יש להעביר את כלל המסמכים הדרושים בדוא"ל
danaav@tauex.tau.ac.il
בנוסף ,יש למסור העתק קשיח של החומר שנשלח במייל במדור קרנות ומלגות ,בניין הסנאט קומה ב' חדר
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שליחת המסמכים בדוא"ל:
יש לצרף חמישה קבצים שגודלם הכולל לא יעלה על  .20MBולהגישם בגופן עברית אריאל  12ובגופן אנגלית
 Times New Roman -1ובמרווח שורה מינימלי של .1.5
על הקבצים להיות מסודרים באופן הבא (במדויק):
קובץ מס  :1טופס הגשה:
 לא סרוק
קובץ מס' :2תקציר הפרויקט (באנגלית)


קובץ  wordאו  – pdfלא סרוק



עד  200מילים לתקציר.

קובץ מס' :3תכנית הפרויקט (באנגלית ועברית)
 פורמט  pdfאו  – wordלא סרוק
עד  5עמודי תוכן (ובנוסף רשימה ביבליוגרפית ,רשימת פרסומים) .ניתן לצרף בנוסף נספח עם גרפים או
תמונות
קובץ מס'  :4מסמכים אישיים
 צילום תעודת זהות  /מסמך המעיד על היות המשתלמת אזרחית ישראלית ,תושבת קבע או בעלת מעמד
עולה (כמוגדר במשרד הפנים).
 אישור לימודים באחד התחומים כפי שמפורט בקול הקורא
 קורות חיים
 רשימת פרסומים (ככל שישנם)
 העתק גיליון ציונים של שנת הלימודים האחרונה
 העתקי תעודות תארים קודמים של המשתלם ,ככל שישנם
על כל המסמכים להיות מוגשים בקובץ סרוק אחד ולפי הסדר.
קובץ מס'  :5מכתבי המלצה:


נדרשות מינימום שתי המלצות ,כאשר ניתן כי אחת מהן תהיה מטעם המנחה הישיר של המשתלם



(חוקר אשר אינו מעוניין להעביר את קובץ ההמלצות באמצעות מגישת הבקשה ישלח את המלצתן
ישירות אל המדור בכתובת.)danaav@tauex.tau.ac.il :

שימו לב:
א .על המועמדת להיות בשנה"ל תשע"ט בשנתה האחרונה ללימודי התואר.
ב .אין המשתלמת רשאית לקבל מימון ממשלתי נוסף.
ג .במסגרת לימודיה לתואר ראשון מבצעת המועמדת בשנה האחרונה פרויקט גמר/פרויקט סיום
כחלק מלימודי התואר (להלן – הפרויקט).
ד .המועמדת מתעתדת להמשיך בלימודי תואר שני בשנת הלימודים תש"פ בתחומי הנדסה ומדעים
מדויקים (בפירוט בקול הקורא) במוסד בו היא לומדת.
ה .המשתלמת רשאית לעבוד בהיקף של עד  50%משרה במהלך תקופת ההסכם ,ובלבד שהדבר לא
יפגע בביצוע ההשתלמות ובסיומו במועד המתוכנן.
ו .ההשתלמות צפויה להתפרס על פני תקופה של בין  12חודשים ל 24 -חודשים .בכל מקרה לא
תאושר מלגה להשתלמות אשר צפויה להימשך פחות מ 12-חודשים.

