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 קול קורא למלגת עתיד בעברית )תשפ"ג(

 
מלגת "עתיד בעברית" מיועדת לסטודנטים מצטיינים שיירשמו לדוקטורט בפקולטה למדעי החברה 

הזוכים  (.2022אוקטובר תשפ"ג )לשנת הלימודים ויתחילו את לימודיהם באוניברסיטה העברית בירושלים 
המצטיינים  םתאפשר לתלמידישנים(. המלגה  4ש"ח לשנה )לתקופה של עד  60,000יקבלו מלגה בסך של 

 להקדיש את מירב זמנם ללימודיהם ולמחקר. 

 להגשת מועמדות:  םקריטריוני

 "ג מיועדת:הגשת המועמדות לשנת תשפ 

 .תשפ"ג 'ם בסמסטר אהלימודיאת  שיחלודוקטורנטים ל .א

 .שיחלו את לימודיהם בסמסטר ב' תשפ"ב )בשנת הלימודים הנוכחית(דוקטורנטים ל .ב

  המועמדים יכולים לקבל מלגות נוספות )מלבד מלגה זו( ובתנאי שסך המלגות בשנה נתונה לא
  בתקנון המלגות.יעלה על הסכום הנקוב 

 

 המסמכים שיש להגיש:

 טופס בקשה למלגה שנמצא באתר המלגות )נא למלא בהקלדה ולא בכתב יד(  .1

 .גיליונות ציונים לתואר בוגר ומוסמך  .2

 אקדמיים תוך התייחסות גם לסעיפים הבאים:קורות חיים   .3

 פרטים אישיים 

 מלגות ופרסי הצטיינות 

   רשימת פרסומים 

 שתתפות בכנסיםה 

 ניסיון תעסוקתי באוניברסיטה ומחוץ לאוניברסיטה 

 .עמ'( 2-3תקציר של עבודת התזה )  .4

 .עמ'( 1-2תקציר תכנית המחקר )  .5

 .טופס התחייבות חתום )העמוד שבהמשך(  .6

 מהמנחה העתידי לדוקטורט או מאיש מכתב אחד ממנחה התזה, ומכתב נוסף -שני מכתבי המלצה  .7
 סגל נוסף. 

 

 http://scholarships.huji.ac.il. באתר המלגות 06.03.2022מועד אחרון להגשה: 
 

 וצג. של הפקולטה בהתאם לדוח התקדמות שיכפוף לאישור ועדת מלגות ה לשנה יהיה המשך קבלת המלגה משנ *
 ש"ח.  30,000נחה על סך לצורך קבלת המלגה נדרשת התחייבות למימון משלים של המחלקה/ המ *

 

 

 

 

https://academic-secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/mihya_2020.pdf
https://academic-secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/mihya_2020.pdf
http://scholarships.huji.ac.il/
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 טופס התחייבות

 

 שם:_________________________      ת.ז. ____________________________

 

 תלמיד/ת מחקר בפקולטה _________________ בחוג _______________________

 

 להוראותיו.קראתי בעיון את הקול הקורא למלגת עתיד בעברית ואני מתחייב/ת לפעול בהתאם 

     אני מצהיר/ה ומתחייב/ת: 

 

 ידוע לי כי במקרה שאפסיק את מחקרי תפסק זכאותי למלגה.  .1

ידוע לי כי הפקולטה רשאית להפסיק את תשלום המלגה בכל עת אם, לפי שיקול דעתה  .2
של ועדת המלגות של הפקולטה, ההתקדמות בעבודת המחקר אינה משביעת רצון, או הישגי 

מצדיקים, לדעת ועדת המלגות, המשך התמיכה או שהפרתי תנאי מתנאי האקדמיים אינם 
 תקנון המלגות. זאת לאחר שניתנה לי ההזדמנות להשמיע את טענותיי בכתב או בעל פה.  

( וחידוש המלגה לשנות גתשפ"ידוע לי כי המלגה מאושרת לי לשנה אחת )שנת הלימודים  .3
 הלימודים הבאות כפוף לאישור ועדת המלגות.

 

 

 

 תאריך:__________________                            חתימה:_______________________

 
 


