קול קורא למלגות לתואר שני בטקסונומיה (קריאה שניה)
היוזמה לטקסונומיה בישראל  Israel Taxonomy Initiativeתעניק מלגות ללימודי התואר השני בכל המוסדות להשכלה גבוהה
בארץ .המלגות מיועדות לאזרחי/תושבי מדינת ישראל שיעסקו בתקופת לימודיהם במחקר בתחום הטקסונומיה והסיסטמטיקה.
מלגות התואר השני תוענקנה למשך  2שנות לימוד .במהלך הלימודים שיתקיימו באוניברסיטה בישראל .על התלמיד/ה להשתלם
אצל מומחה בעל שם עולמי במוסד מחקר בחו"ל לתקופה של כסמסטר בתחום הטקסונומיה של הקבוצה שבה יתמחו מקבלי המלגה.
המלגה ,בהיקף של  ₪ 24,000לשנה ,תועבר לאוניברסיטה בה לומד התלמיד כנגד מחויבות ל matching-מטעם המנחה או המוסד.
בנוסף לכך המלגה תכסה את הוצאות ההשתלמות בחו"ל לתקופה של כסמסטר עד לסכום של .₪ 24,000
תינתן עדיפות למעוניינים לחקור קבוצות טקסונומיות מרובות מינים שיש לגביהן מחסור בידע טקסונומי בישראל וכאלו שיש להן
משמעות כלכלית וחקלאית.
תלמיד/ה שיזכו במלגה חייבים להירשם ולהתקבל לתוכנית תואר שני בתוך  3חודשים מיום משלוח ההודעה על זכייתם במלגה.
המלגה תשולם רק ממועד קבלת התלמיד/ה לתואר שני.
המבקשים להציג את מועמדותם יעבירו את המסמכים הבאים בשפה האנגלית:






קורות חיים כולל רשימת פרסומים אם יש.
תוכנית מחקר קצרה (מקסימום  2עמודים באנגלית) מאושרת על ידי המנחה המיועד וכן תקציר בעברית ובאנגלית (כ200-
מילה).
רשומות לימודים לתואר הראשון.
מכתב המלצה מאחד ממורי התואר הראשון.
מכתב מאיש סגל המוכן להנחות את המועמד/ת בלימודי התואר השני ולדאוג לו לתנאי מחקר הולמים.

המועד האחרון להגשת הבקשות למלגות תואר שני לשנת תשע"ז הוא ה 30 -ביוני .2016
מכתבי ההמלצה יועברו על ידי הממליצים ישירות לכתובת הדוא"ל.
החומר יישלח בדוא"ל אלiti@post.tau.ac.il :
מכתבי ההמלצה יועברו על ידי הממליצים ישירות לכתובת הדוא"ל.
לפרטים נוספים נא לפנות לכתובת הדוא"ל.

www.taxonomy.tau.ac.il
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