
 

 2020ינואר,9

  

מלגותלעידודנשים-CHUTICKקרן

   

מלגות "פ באוניברסיטת תל אביב יעניקו בשנת תש והתוכנית ללימודי נשים ומגדר CHUTICKקרן 

אביבאשרמחקרןקשור-לתוארשניאושלישיבאוניברסיטתתלהמיועדות לעידוד סטודנטיות

למחקריםממבטפמיניסטי.פותתינתןבנשים,מגדראותיאוריותפמיניסטיות.עדי

 המלגה מיועדת לתלמידות מכל הפקולטות והחוגים באוניברסיטת תל אביב.

 לפי קביעת הקרן, המלגות מיועדות לנשים בלבד. 

  

 זכאות להגשה:

 כללי

 המלגה מיועדת לתלמידות מחקר לתואר שני ושלישי באוניברסיטת תל אביב.          ·

 ה פתוחה למי שסיימה את לימודיה. המלגה אינ         ·

ניתן להגיש בקשה המבוססת על אותה הצעה/שלב בעבודה פעם נוספת במקרה של          ·

 . לאיותרמפעמייםסךהכלדחייה, אבל 

ניתן להגיש פעם שלישית לאחר שתי דחיות רק אם השתנה התואר, או אם שונה לחלוטין          ·

או אם חל שינוי משמעותי בעבודה שלא קיבלה מלגה  נושא עבודה שלא קיבלה מלגה,

 בתבניתה הקודמת. 

תלמידה שקיבלה מלגה בתואר השני תוכל לפנות בבקשה למלגה נוספת רק כתלמידת          ·

 דוקטורט. לא יוענקו שתי מלגות במהלך אותו תואר.

  

עדת ומר שאושרה בו: ניתן להגיש בקשה רק על סמך הצעה לעבודת גתלמידותתוארשני      א.

עדה, וכן וההוראה הרלבנטית )של החוג או של בית הספר(. לבקשה יצורף אישור של הו

המלצה של המנחה. בהמלצת המנחה יש לציין את השלב בו מצויה העבודה )הצעה שזה 

עתה אושרה; שלב מתקדם במחקר; ראשית כתיבה; שלב מתקדם בכתיבה; לקראת סיום 

תוגש הבקשה עם המלצת המנחה  –הל אישור ועדת הוראה בחוג העבודה(. במידה ואין נו

 בלבד אשר תציין/יציין זאת במפורש.  



 

: יכולות להגיש תלמידות שלב ב', וכן תלמידות שלב א' שהצעתן תלמידותתוארשלישי      ב.

ועדת תלמידי מחקר של החוג או בית הספר או הפקולטה, ואושרה על ידי המנחה והוגשה ל

עדה. תלמידות ובמסגרת בה היא לומדת.  תלמידות שלב ב' יצרפו את אישור הו כמקובל

 עדת תלמידי מחקר הרלוונטית.ושלב א' יצרפו לבקשה אישור המנחה שההצעה הוגשה לו

  

 תיק הבקשות יכלול:

 )מצ"ב כאן(טופס בקשה למלגה   .1

 קורות חיים   .2

 פרטים על עבודת המחקר שיכללו את הסעיפים הבאים: .3

  .נושא העבודה, שאלת המחקר ורשימה ביבליוגרפית נבחרת 

 את  לסכם בשלושה עמודים. יש איןלצרףאתהנוסחהמלאשלהצעותהמחקר

 .ומגדרחשיבותו לחקר נשים ונושא המחקר, ייחודו 

 elet.pari@gmail.comay -למהמנחהלוועדהישלחישירותש מכתב המלצה של המנחה .4
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 ד"ר סמדר שיפמן

 יו"ר ועדת המלגות 
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 'וטיקטופסבקשהלמלגתצ

  

__________________________________שם



_________________________________ת.ז.



__________________________________כתובת



__________________________________



__________________________________דוא"ל



_________________________טלפוןסלולרי_________________טלפון





חוגלימודיםנוכחי_____________________________לאיזהתואר__________



___________________________________________________שםהעבודה



_______________________________________________________________



___________________________________________________שםהמנחה



___________________________________________________



___________________________________________________פרסים/מלגות



_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

  


