המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט
ביה"ס לאמנויות,החוג לתיאטרון
Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center,
School of the Arts, the Theatre Dept.

קול קורא למלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני החוג לתאטרון תשע"ט
החוג לתאטרון מציע  8מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר שני ,שנה ראשונה כתלמידים מן המניין
חלוקת המלגות תעשה בהתאם להחלטת ועדת המלגות בחוג תוענקנה  3מלגות בגובה  ₪ 10,000ו 5-מלגות בגובה ₪ 4,000
תנאי סף
המועמד הנו סטודנט מן המניין לתואר שני בחוג לתאטרון שנה א'
.1
המועמדות הוגשה עד למועד האחרון להגשת המועמדות 1.3.2019-
.2
אופן הגשת מועמדות
המועמדות תוגש לא יאוחר מן המועד האמור לעיל ,לגב' טל לנדסהוט באמצעות דוא"ל
לכתובתtlandeshut@univ.haifa.ac.il:
המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:
 .1גליון ציונים של התואר הראשון;
 .2תעודה ו/או אישור זכאות לתואר;
 .3תאור קצר (עד  500מילים) ובו הרקע של המועמד/ת בתחום התיאטרון ושל התכניות לעתיד בתחומי יצירה
אמנותית ,הוראה ,ו/או מחקר;
 .4קורות חיים של המועמד;
 .5מכתב המלצה מחבר סגל אקדמי המכיר את המועמד
על המועמד להגיש את המסמכים שלעיל במסמך אחד בפורמט  ,PDFולפי הסדר שהוצג לעיל.
יש לצרף כדף ראשון את רשימת המסמכים ולסמן ב  -את המסמכים שהוגשו.
החוג יהיה רשאי לבקש ממועמד השלמת מסמכים או הבהרות בנוגע להצעתו ובנוגע לכל פרט אחר.
אופן בחירת הזוכה
מסמכי המועמדים אשר עברו את תנאי הסף תועברנה לוועדת השיפוט מטעם החוג לתאטרון/ביה"ס אשר תדון בהן ותבחר
את המועמד/ים הזוכה/ים .הוועדה תבסס את החלטתה על פי תקנון המלגה ובין היתר על בסיס הקריטריונים הבאים:
 .1ממוצע ציונים
 .2מצוינות מחקרית כפי שבאה לידי ביטוי בגליון הציונים של התואר הראשון;
 .3המלצה
 .4הערכה כללית בהתאם להתרשמות המשתקפת בתקציר
כללי
 .1המלגה תוענק בהתאם לכללים הנהוגים ברשות ללימודים מתקדמים ולתקנוני האוניברסיטה ,ובכפוף לכך שהזוכה
מילא אחר מלוא התנאים שבקול קורא ורק לאחר שחתם על נוסח ההצהרה נספח א' לקול קורא זה.
 .2החוג יהיה רשאי להעניק רק חלק מן המלגה או שלא להעניק את המלגה כלל הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .3החוג יהיה רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא להפסיק או לבטל את הקול קורא ו/או לשנות
את תנאיו.
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