
 
ירופהאלימודי רוסיה ומזרח ל התוכנית הבין אוניברסיטאית  

(0291-0202) פ"ל תש"שנהל שלישילתלמידי תואר מלגות   
  

מזרח אירופה מציעה מספר מוגבל -אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-התוכנית הבין
ממגוון תחומים במדעי הרוח והחברה דוקטורט  תלמידיל שלישיואר תשל מלגות 

 הגיאוגרפי באזוראשר עוסקים ( משפט, מדע המדינה, סוציולוגיה, דתות, ספרות, היסטוריה)
בן ' אונ: של מזרח ומרכז אירופה ואשר רשומים לאחת מן האוניברסיטאות החברות בשותפות

 .תל אביב' ואונ, חיפה' אונ, בר אילן' אונ, גוריון בנגב

  -תכלול את החומרים הבאים , שלישילימודים לתואר בקשה למלגת 
 .מכתב פנייה .1
 .הצעת מחקר .2

 עמודים  2למגישים את חומרי הבקשה בעברית יש לצרף תקציר הצעה באנגלית בן * 
 .קורות חיים .3
י "ההמלצה תישלח ע. ת/המבקש באוניברסיטה המכיר מקרוב את מנחההמלצה מ .4

 .ל המופיע בפרסום זה"הממליץ ישירות לדוא
 .שלבי המחקר והכתיבה של הדוקטורטאת תוכנית עבודה אשר תפרט  .5
 .(מאמר/ עבודה סמינריונית/ תיזהפרק מעבודת ה)דוגמת כתיבה  .6

 
 ₪  02,222 -כ סכום המלגה יעמוד על -תנאי המלגה

 .בלימודי מזרח אירופהאוניברסיטאית -הביןהשתתפות בתוכנית הלימודים  .1
 . השנהכתיבה בתום /דיווח על התקדמות המחקר .2
 .'סמסטר בבתשלומים חודשיים על פני המלגה תשולם  .3

 :תנאים הנוספים הבאיםיחולו ה, קיבלו בעבר מלגה של התוכניתמבקשים אשר על 
 .ח על התקדמות המחקר"הגשת דו .1
 .ת/המבקשה /ותן מגישמלגות נוספות אבקשות לדיווח על  .2
  . תקציבים הזמינים של התוכניתסכום המלגה יותנה ב .3

  
 :לכתובת"[ שלישיבקשה למלגת תואר : "נושא]את החומרים יש לשלוח בדואר אלקטרוני 

iuap@tauex.tau.ac.il  . 

 
  0291 נובמברב 9 ינוהמועד האחרון לבקשה ה
0202באמצע ינואר שמות הזוכים יפורסמו   

 
  IUAP@TAUEX.TAU.AC.IL : צרו קשר, למידע נוסף     

http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/ : בקרו באתר או  
 

 



 
 

ירופהאלימודי רוסיה ומזרח ל התוכנית הבין אוניברסיטאית  
(9102-9191) פ"ל תש"שנהלתלמידי תואר שני למלגות   

מזרח אירופה מציעה מספר מוגבל -אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-התוכנית הבין
ממגוון תחומים במדעי הרוח והחברה  במסלול מחקרי לתלמידי תואר שנישל מלגות 

 הגיאוגרפי באזוראשר עוסקים ( משפט, מדע המדינה, סוציולוגיה, דתות, ספרות, היסטוריה)
' אונ)של מזרח ומרכז אירופה ואשר רשומים לאחת מן האוניברסיטאות החברות בשותפות 

 .(תל אביב' ואונ, חיפה' אונ, בר אילן' אונ, בן גוריון בנגב

  -תכלול את החומרים הבאים , לימודים לתואר שני בקשה למלגת
 .מכתב פנייה .1
 .הצעת מחקר .2

 עמודים 2מגישים את חומרי הבקשה בעברית יש לצרף תקציר הצעה באנגלית בן ל *
 .קורות חיים .3
י "ההמלצה תישלח ע. ת/המבקש באוניברסיטה המכיר מקרוב את מנחההמלצה מ .4

 .ל המופיע בפרסום זה"הממליץ ישירות לדוא
 .שלבי המחקר והכתיבה של התזהאת אשר תפרט  תוכנית עבודה .5
 (.עבודת רפרנט/עבודה סמינריונית)דוגמת כתיבה  .6

 
 .בשנה₪  ,,,,25-כסכום המלגה יעמוד על  -תנאי המלגה

 .בלימודי מזרח אירופהאונברסיטאית -הביןהשתתפות בתוכנית הלימודים  .1
 .השנהכתיבה בתום /דיווח על התקדמות המחקר .2
  .'בתשלומים במהלך סמסטר בהמלגה תשולם  .3

 :תנאים הבאיםיוכלו להגיש בקשה ב, מבקשים אשר קיבלו בעבר מלגה של התוכנית

 .ח על התקדמות המחקר"הגשת דו .1
 .ת/המבקשה /ותן מגישמלגות נוספות אבקשות לדיווח על  .2
 . זמינים של התוכניתהתקציבים סכום המלגה יותנה ב .3

 
 "[ בקשה למלגת תואר שני: "נושא]את החומרים יש לשלוח בדואר אלקטרוני 

   iuap@tauex.tau.ac.il :לכתובת

9102נובמבר ב 0 בקשה הואהגשת ההמועד האחרון ל  
9191 ינואר אמצעבשמות הזוכים יפורסמו   

 
  IUAP@TAUEX.TAU.AC.IL : צרו קשר, למידע נוסף     

http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/ : בקרו באתר או  
 

 

 


