
 

 

 

 2020נת לש 'בכנס בינלאומי לסטודנטים לתואר שלישי בשלב ב מלגה לשם הצגה
 

ככלי עזר בלבד ואין בו כדי להחליף את ההנחיות וה"קול קורא" כפי שפורסמו על ידי  דף הנחיות זה משמש
 . ידי המשרדיש לקרוא בעיון את ה"קול קורא" שפורסם על משרד המדע והטכנולוגיה. 

 
 

 קישור לקול הקורא
 

 
   2019יולי,  14ראשון  יום - תאריך ההגשה האוניברסיטאי

 
תאריך ההגשה האוניברסיטאי הפנימי לתשומת לבכם תאריך זה שונה מהתאריך המופיע ב"קול קורא". 

 הוא התאריך המחייב והסופי.
 

  מניסיון של שנים קודמות מומלץ להעביר את הקבצים טרם המועד הסופי על מנת לוודא כי כל החומר
 מוכן להגשה. 

 
אל למדור קרנות ומלגות  בדוא"ליש להעביר את כלל המסמכים הדרושים  :אופן ההגשה

danaav@tauex.tau.ac.il 
 
 

 המסמכים בדוא"ל:שליחת 

 

ובגופן אנגלית  12. ולהגישם בגופן עברית אריאל MB20קבצים שגודלם הכולל לא יעלה על ארבעה יש לצרף 
Times New Roman -12 1.5, במרווח מינימאלי של. 

 
 על הקבצים להיות מסודרים באופן הבא )במדויק(:

 
 

 שה:ההגטופס :  1קובץ מס 

  פורמטpdf  אוword – חתום על ידי המציג.. לא סרוק 

 

  תקציר המחקר שיוצג בכנס   :2קובץ מס' 

 (באנגלית -עד עמוד אחד ) 

  בפורמטword  אוpdf (לא סרוק.) 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/2_most_rfp20190528
mailto:danaav@tauex.tau.ac.il


 

 

 מסמכים נלווים : 3קובץ מס' 

  (.באנגלית -עמוד אחד)תקציר המחקר אשר יוצג בכנס 

 פרטים מלאים בדבר הכנס המתוכנן להצגה. 

 אם במועד . או סדנא ואישור להצגת המחקר בהרצאה או באמצעות פוסטר כנסאישור הרשמה ל

עד ם יש להגיש, הכנסהרשמה או אם טרם פורסמה תכנית האישור  טרם התקבלהגשת הבקשות 

 . וכתנאי לכניסת הסכם ההתקשרות לתוקף, היציאה לכנסיום לפני  30

  תושב קבע או בעל מעמד עולה  ,מסמך המעיד על היות המציג אזרח ישראלי /צילום תעודת זהות

 (.כמוגדר במשרד הפנים)

  או אישור לימודים במסלול הישיר לדוקטורט בתחום המחקר )אישור לימודים לתואר שלישי מהמוסד

 (.של תכנית המחקר

  (. שלב ב)אישור תכנית המחקר לדוקטורט' 

  בהתאם לרשום בטופס ההגשה, של המציג( אם ישנם)רשימת פרסומים. 

 

 המסמכים להיות מוגשים בקובץ סרוק אחד ולפי הסדר.על כל 
 

 

 כתבי המלצה:: מ  4 קובץ מס

  המציג/ההמנחה הישיר של  חייבת להיות מטעםכאשר אחת מהן , המלצות 2נדרשות מינימום .

חוקר אשר אינו מעוניין להעביר את קובץ ) pdfההמלצות יישלחו כקובץ אחד סרוק או כקובץ  

הבקשה ישלח את המלצתו ישירות אל המדור בכתובת:  ת/ההמלצות באמצעות מגיש

danaav@tauex.tau.ac.il   14/07/19עד לתאריך). 

 

 

 

 

  תידחה על  –יודגש כי הצעה שבה תיאור המחקר להצגה בכנס לא ייכתב בשפה האנגלית

 .הסף

 

 

  כנס שהתקיים בטרם נחתם הסכם ההתקשרות בין המוסד לא יינתן מענק השתתפות בכנס עבור

 . וזאת אף אם הכנס התקיים במסגרת הזמן אשר נקבעה לעיל, למשרד

mailto:danaav@tauex.tau.ac.il


 

 

 
 


