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 קול קורא 

(בתשפ"הקרן למצוינות אקדמית במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה )  
 

בלימודי התואר השני והשלישי  ות.ים מיועד לתלמיד  
' ניסן, תשפ"ב ו  
2022, אפריל  7  

 
הקרן למצוינות  במסגרת הרצון לעודד מצוינות מחקרית בלימודי התואר השני במסלול עם תזה והתואר השלישי, 

ות.ים במסלולים אלה להגיש בקשות  תלמידאת אקדמית במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מזמינה 
 ידי הוועדה המחלקתית.  - יבחנו עללקבלת מלגה ש 

 
 ולות:  מטרותיה של הוועדה כפ

 בראש ובראשונה, מבקשת הוועדה לעודד מחקרים מבטיחים מבחינת התרומה האנאליטית המסתמנת בהם.  
 

ל"אזרחות ארגונית," שבליבה מעורבות משמעותית בחיי    ות.יםמצטיינ ות.ים שנית, הוועדה מבקשת לעודד תלמיד
המוכנות.ים  ים, כגון: הצטרפות לרשימת שזכו בקרן בעבר תרמו מידיעותיהם ויכולותיהם באמצעים שונ אלה המחלקה. 

מבחינת עזרה בקריאה והבנה של חומרים; יוזמות לחיזוק הפעילות האינטלקטואלית במחלקה  ות.ים בסטודנט לתמוך 
באמצעות קבוצות קריאה או יזום דיונים; תרומת חומרים ללוחות המודעות; תרומה לחיזוק/העשרת אתר האינטרנט של  

בתחום תעסוקה עתידית; וכן, עזרה למחלקה   ות.יםרשתות פעולה משותפת של סטודנטהמחלקה; תרומה לבניית 
 בארגון והפקה של כנסים או/ו ימים פתוחים. 

 
 בין   בסכומים של  עזרהשהוכיחו מצוינות אקדמית במחקר, הוועדה תציע לאלה 
 . ש''ח  6,000-ל  1,000

 

   .2202, מאי  26– בתשפ"אייר,  העד כ"  בקשות יוגשו 
 . 2022ביוני   22, ב תשפ" סיון,  ג "כעד הבקשות הזוכות מבין אלו שיוגשו במועד זה יוכרזו אי"ה  

 הקריטריונים להגשת הבקשה: 
 לתואר שני שהצעת המחקר אושרה ות.ים  יסטודנט .1
 שהצעת המחקר אושרה   ת.יםיו דוקטורנט .2
 בעבר. קבל.ה עדיפות למי שלא תינתן  להגיש, אך יכול.ה בעבר שזכו מי  .3

  
 פי רמת ההצעה המאושרת.   -המצוינות אקדמית תיבחן בעיקר על 

 מצוינות תישקל גם על בסיס המלצת המנחה.     : דוקטורט י.ות  עבור תלמיד 
 . הלימודים  פי ציונים שצברו במהלך -:  מצוינות תישקל גם על תואר שני  .ות  עבור תלמידי

 ל טופס זה במזכירות או להוריד מאתר המחלקה(.  ימלאו טופס בקשת מלגה )ניתן לקב להגיש בקשה    ות.יםהמעוניינ 
 
 
 

 KerenHitztaynut@gmail.comל:   ישיראת הבקשות יש לשלוח 
 . { לאותה הכתובת ישירות יש לבקש מהמנחה לשלוח את ההמלצה   -יות.ים  דוקטורנט}
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