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 קול קורא 

(גתשפ" קרן למצוינות אקדמית במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה )מענק ה  
התואר השני והשלישי י ות ולתלמידדלתלמי  

22.2.23 
 

הקרן למצוינות  התואר השלישי, בלימודי מצוינות מחקרית בלימודי התואר השני במסלול עם תזה ו רצון לעודד מתוך  
להגיש בקשות  , במסלולים אלהים ות.את הלומדאקדמית במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מזמינה 

למידי תזה )תואר שני( ודוקטורט  תלו  ענק סיוע בהוצאות מחקר. המענק הוא תחרותי ומיועד אך ורק לתלמידות מל
   ₪. 5,000 - ל  2,500ה"ס ללימודים מתקדמים. גובהו של המענק הוא בין ם אושרו על ידי ביהשהצעות המחקר של

 
 ד'.  -דוקטורט בשנים ב'  ות ותלמידי  ג' ולתלמיד- תזה בשנים ב'ותלמידות   המענק מיועד לתלמידי 

 
 ההערכ שיקולי
 י תזה לתואר שני:  ות ותלמיד תלמיד של  בקשות  ההערכת  שיקולי .1

 עבודה המציעה תרומה אנליטית •
 ממוצע הציונים בתואר השני  •
 קצב התקדמות סביר בעבודה על התזה   •
 מכתב מהמנחה התומך בבקשה •
סיוע בארגון כנסים, השתתפות ביום  מעורבות בחיי המחלקה, כגון השתתפות בפרויקט החונכות,  •

 הפתוח.  
 וכו'(   שקלוט ראיונותאיסוף נתונים,   מהמימון )לדוגמבוקש פירוט צרכי המחקר עבורם  •

 
 דוקטורט:   תלמידיות ותלמיד של  בקשות  ההערכת  שיקולי .2

 התקדמות סביר בעבודה על הדוקטורט קצב  •
מעורבות בחיי המחלקה, כגון השתתפות בפרויקט החונכות, סיוע בארגון כנסים, השתתפות ביום   •

 הפתוח.  
 איסוף נתונים, שקלוט ראיונות וכו'(   מהימון )לדוגמבוקש מ פירוט צרכי המחקר עבורם  •

 
 זכו.  תינתן עדיפות למי שטרם , אולם מענק יותר מפעם אחת במהלך הלימודים לתוארניתן להגיש בקשה ל

  
 הוראות הגשה

לתארים מתקדמים במייל:    המחלקהלמזכירות לשולחו  ראו בעמוד הבא( ו מלגה )הטופס בקשת יש למלא 
socio.grad@biu.ac.il 

 16.4.2023 – מועד ההגשה הוא ה
 

 חברי ועדת המענק 
 לוי )יו"ר(, פרופ' אורלי בנימין, פרופ' נסים ליאון -פרופ' אורנה ששון 
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 ( ג)תשפ" אנתרופולוגיהלאקדמית במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ו למצוינותבקשה לקרן טופס 
 

 שם:__________________________________
 ת"ז:__________________________________
 תאריך:________________________________

 נייד:_______________________________. טל
 דוא"ל:________________________________

 :______________ שני או שלישי? תלמיד/ה לתואר 
 שנת הלימוד לתואר: ______________________

 מנחה:____________________________
 ____________________ תאריך אישור ההצעה:

 הצעה:_________________________________________________________הכותרת 
 

 מחקר המוצע? של המהי התרומה האנליטית  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 : ד(בעמוד נפרתקציבי פירוט )הוסיפו ום כולל של עלויות המחקר כס

____________________________________________________________________________ 

  אנא פרטו: ? ימודיםלל  ה לגמקיבלת האם  ידי מקורות אחרים? - מכוסות על האם עלויות המחקר )כולן או בחלקן(  

 : נא לפרט זה בעבר? מצוינות מחלקתי זכית במענק  האם

 

 לטובת המחלקה  בהתנדבות  √ את האופנים )אפשר יותר מאחד( בהם פעלת  -סמנו ב 
o ________________ תרומה לפיתוח/ העשרת אתר האינטרנט של המחלקה_________ 

o תכנית החונכות  הצטרפות ל 

o  אינטלקטואלית ___________________________________יוזמות לפעילות______ 

o _________________ השתתפות בסמינרים מחלקתיים ומפגשי מחלקה אחרים_______ 

o   עזרה בהפקת כנס/יום פתוח_______________________ 

o מה לפיתוח רשת הסטודנטים לקראת תעסוקה עתידית  זוי________________________ 

o ___________________________ תרומה לחיזוק/העשרה עמוד הפייסבוק של המחלקה 

o ___________________________________________________________ :אחר 

 :  זו לבקשה! יש לצרף שימו לב*
 דף פירוט עלויות המחקר הצפויות  (1
 תמיכה מהמנחה , מכתב גיליון ציונים:  תואר שני  (2
 : מכתב תמיכה מהמנחה שלישי תואר  (3

 
 


