
הפקולטה למדעי הרוח 
 והחברה

 
הגשת תיקי מועמדות  

למלגות תחרותיות  
-לדוקטורט ולפוסט

 דוקטורט

 מלגות -מזכירות אקדמית  מידע על מלגות -הפקולטה למדעי הרוח והחברה  ס קרייטמן"בי



קריטריונים לחלוקת מלגות עבור מועמדים  
 :וחברהלדוקטורט בפקולטה למדעי הרוח 

  
פיהם היא -וועדת הדוקטורט של הפקולטה גיבשה מספר קריטריונים שעל

 .  מדרגת מועמדים למלגות אוניברסיטאיות ופקולטיות
  

ניתנות לסטודנטים על בסיס  שהמלגות , היא הנחת היסוד של הוועדה 
, קריטריונים שעוזריםנקבעו הפוטנציאל שלהם להצטיין אקדמית ולכן 

 . לחזות הצטיינות, לדעתנו
  

מכיוון שמדובר בפקולטה מגוונת המכילה מחלקות במדעי הרוח ומחלקות 
פיתחנו  , מחלקות ניסוייות ומחלקות עם היבטים פרקטיים, במדעי החברה

כאשר פוטנציאל  . בסיסייםקריטריונים המתחשב בשבעה מנגנון 
חשוב להדגיש כי המשקל . ההצטיינות נקבע על בסיס מכלול הקריטריונים

, תחום המחקר של הסטודנט, של כל קריטריון שונה על פי מחלקת האם
 (.משולב, רגיל; קרי)המסלול של הסטודנט 

  
לאור )הקריטריונים לקביעת פוטנציאל להצטיינות אקדמית הם כדלקמן 

 (:השונות לא ניתן לקבוע סדר חשיבות

 מלגות -מזכירות אקדמית  מידע על מלגות -הפקולטה למדעי הרוח והחברה     ס קרייטמן"בי



 :תזה .1
 ציון

  .וחוות דעת של מנחה( מעתה יצורף כחלק מההגשה של תיק)חוות דעת חיצונית 
 :המלצות. 2          

בעיקר לדברים המעידים על יכולת  , מתייחסת בכובד ראש להמלצותהועדה                
 .המחקר של הסטודנט

 :פרסומים. 3          
 (עברית ואנגלית על פי תחום)   בכתבי עת

 (ואנגלית על פי תחוםעברית )בספרים פרקים 
 :כנסים. 4          

 (קושי להתקבל)ל "בחו
  (קושי להתקבל)בישראל 

 :ציונים. 5          
 (מעתה נבקש גם מדרג)תואר ראשון 
  (מעתה נבקש גם מדרג)תואר שני   

 קודמיםבו למד הסטודנט תארים   מוסד אקדמיה. 6          
כאשר  לפרסים  , אוניברסיטאיים וארציים, הבחנה בין פרסים מחלקתייםיש  :פרסים. 7          

 .  פחותההמחלקתיים חשיבות 
 
עושה מאמץ לתת ביטוי מאוזן והוגן למגוון הדיסציפלינות הקיימות בפקולטה ומבקשת  הועדה  

סטודנט לא חייב להצטיין בכל , השונות בין התחומים בתוך הפקולטהשלאור ,להדגיש 
לא מצפים  שבהן אנו , למשל, יש דיסציפלינות. הקריטריונים על מנת להיות ראוי לקבל מלגה

 .לפרסומים כבר בשלב התואר השני
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 :הרכב תיק -ת למלגה  /מועמד
 פרס/ טופס בקשה למלגה   -
 . חיים ורשימת פרסומים קורות -
 השניזכאות לתואר אישור -
 (  כולל ממוצעים וציון עבודת התזה)ציונים של התואר הראשון והשני גיליון -
 והשניראשון התואר של המקום במדרג המחלקתי -
כמפורט בהנחיות  . המלצה אחת מהמנחהכאשר . שני מכתבי המלצה לפחות -

 למכתבי המלצה
  

 :הפרסומים בקורות החייםלכתיבת רשימת הנחיות 
 .ברורה של מאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסוםהגשה •
 .שהוגשו אך עדיין לא התקבלומאמרים •
 .  פורסםחשיבות כתב העת בו על הסבר •
 .  ה בתוצאות/מה חלקו, ת בין המשתתפים במאמר/המועמדמיקום •
 
 :בכנסים בקורות החייםלכתיבת ההרצאות הנחיות  
 .ה את ההרצאה/מי נתןפרט •
 .הכנסהסבר על חשיבות י /ציין•
 .  מיקום הכנסי /ציין•

 
 להוסיף גם פרסים 
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טופס בקשה למלגה ופרס -חדש.doc
טופס בקשה למלגה ופרס -חדש.doc
טופס בקשה למלגה ופרס -חדש.doc


 :מכתבי המלצה
 
דוק קרייטמן  -מלגות לפוסט]מארבעה לצרף שני מכתבי המלצה לפחות ולא יותר יש •

 [.  מכתבי המלצה 4דורשות 
 .  המלצה אחד חייב להיות מכתב מהמנחהמכתב •
 .  לאוניברסיטהמאוד לצרף מכתבי המלצה מחוץ רצוי •
 .  ל"גם מחורצוי •
ס  "המלצה של ביטופס / קרייטמןס "טופס המלצה של בילצרף לכל המלצה יש •

 .באנגלית קרייטמן
 

 .המלצותיהם ייחשבו כהמלצה אחת, ויש יותר ממנחה אחד במידה •
 

לא לפי סדר  )הבאות במכתבי ההמלצה לנקודות חשוב להתייחס 
 : (חשיבות

 ;ציונים•
 ;מדרג מחלקתי של תואר ראשון ושני•
 ;פנים אוניברסיטאיים וחוץ אוניברסיטאיים, פרסים•
 ;מאמרים והחשיבות שלהם לתחום•
 ;כנסים והחשיבות שלהם לתחום•
 ;המועמדכושרו האנליטי  של , יצירתיות, מקוריות•
ידע כללי  , מידת הפעלת ביקורת ושיפוט במהלך העבודה, בביצוע המחקרעצמאות •

 .  חריצות, הנוגע לתחום המחקר והכרת ספרות הספציפית
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טופס המלצה.doc
טופס המלצה.doc
טופס המלצה.doc
טופס המלצה.doc
http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kreitman_school/forms/
המלצה באנגלית.doc
המלצה באנגלית.doc
המלצה באנגלית.doc
המלצה באנגלית.doc
המלצה באנגלית.doc
המלצה באנגלית.doc
המלצה באנגלית.doc
המלצה באנגלית.doc


 מלגות -מזכירות אקדמית  מידע על מלגות -הפקולטה מדעי הרוח והחברה  ס קרייטמן"בי

 :מלגות תחרותיות הרלוונטיות לפקולטה לרוח וחברה

 דוקטורט-קרן עמיתי קרייטמן לבתר מלגות  .Ph.D-מלגות קרן עמיתי קרייטמן ל

 .Ph.D -פארן וצין ל: מלגות הנגב

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהמגזר  
 טופס בקשה שונה למלגה זו הערבי

 .Ph.D -ציון לפריפריה ל-מלגות לב
 זובקשה שונה למלגה טופס 

מסלול ישיר  ]מלגות דרום 
 .Ph.D  -ל[ לדוקטורט

 .Ph.D  -מלגות רוטנשטרייך ל
 טופס בקשה שונה למלגה זו [ למדעי הרוח בלבד]

 .Ph.D -מלגות קרן עזריאלי לחינוך ובינתחומי ל
 טופס בקשה שונה למלגה זו

 .Ph.D  -הרשות למחקר ופיתוח ל  -מלגות 

 מזכירות אקדמית וסינאט -מלגות חיצוניות 
 דוקטורט-ולבתר .Ph.D -ל

http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kreitman_school/scholar_prizes/
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/PhD.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/PhD.aspx
http://cmsprod.bgu.ac.il/eng/units/osr
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/postdoc.aspx
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 :הפקולטה למדעי הרוח והחברה ועדת דוקטורט 
 
 andrea@exchange.bgu.ac.ilאנדראה ברגר ' פרופ: ר ועדה"יו

 לב גרינברג' פרופ
 בועז הוס' פרופ

 ר רלי שכטר"ד
 דבי-ר נירית בן אריה"ד
 ר תומר בלומקין"ד
 ר גידי נבו"ד
 ר בקי קוק"ד

 ראש מנהל פקולטה -רחל דמרי ' גב
 רכזת הוועדה -טלי בן שטרית מחלב ' גב

 
 

mailto:andrea@exchange.bgu.ac.il
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 :צור קשר
 

 מחלב -טלי בן שטרית 
 רכזת מינויים ומלגות

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה
 

 08-6479416: 'טל
 08-6472887: פקס

 
 taliben@bgu.ac.il: ל"דוא

 
 308חדר , 72בניין 

 

mailto:taliben@bgu.ac.il

