
 

 

או בתכנית  התואר השני בחוג לתולדות האמנות תלמידותללתלמידי ו קול קורא להגשת מועמדות למלגות 
 ף"לשנת תש הבינתחומית באמנויות

 TIAFבמסגרת לימודי התמחות באמנות בישראל בתמיכת קרן 

במסלול עם עבודת גמר  או בתכנית הבינתחומית באמנויות התואר השני בחוג לתולדות האמנותות י/תלמיד
ות בזאת להגיש מועמדות לקבלת מלגה שנתית על פי התעריפים הנהוגים באוניברסיטה ים/מוזמנ( תיזה)

 :האלהות באחד מהתנאים ים/ן עומדם/אם ה, סיוע למלגאים והמעודכנים למועד קבלת המלגה ובכפוף לכללי

ש"ס בלימודי התואר השני  12במעמד "מן המניין", השלימו לפחות  ףשיחלו בשנה"ל תש" תלמידים/ות .1
אמנות הבתחום לימודי  שלהם/ןלכתוב את עבודת הגמר  ומתעתדים/ותומעלה,  90בציון ממוצע 

 .יהיה תלוי במעבר למסלול המחקרי בסמסטר ב' המשך מענק המלגה .בישראל

ס בלימודי התואר השני "ש 16השלימו לפחות ו" מן המניין"במעמד  טבשנה"ל תשע"שהחלו ות ים/תלמיד .2
 .הן אושרם/שלה הצעת המחקראשר , ומעלה 90בציון ממוצע 

 90ש"ס בציון ממוצע  24במעמד "מן המניין", השלימו לפחות  חות שהחלו בשנה"ל תשע"ים/תלמיד .3
 מתקדמים של כתיבת התיזה.ות בשלבים ים/נמצאו ףבתש"ש"ס  8-רשומים לומעלה, 

 

 :ל יגישו לוועדת המלגות"ות בתנאים הנים/ות שעומדים/תלמיד

יש לציין את הציון הסופי של התואר הראשון )רשומות לימודים רשמיות של התואר השני , קורות חיים .א
 (.ואת ציוני העבודות הסמינריוניות של התואר הראשון

אם יש )ן בתחום מחקר האמנות בישראל ם/קצר של כוונותיהן ובו תיאור ם/מכתב אישי להצגת מועמדות .ב
 (.נא לציין, עבודה ויצירה בתחום ,לימודים קודמים בתחום האמנות בישראל

מאמר וכיוצא , עבודה סמינריונית)ודוגמת כתיבה (, ןם/אם יש ביד)הצעת מחקר טרומית או מאושרת  .ג
 (.בזה

 

, עוזרת מנהלית של החוג לתולדות האמנות, ה הורוביץלדפנ  PDFיש להגיש את החומרים דיגיטלית כקובץ 
 dafnaho@tauex.tau.ac.il בדוא"ל

 11.08.2019לתאריך את המועמדות יש להגיש עד 

 1.11.2019לתאריך עד  תינתנהתשובות 

הוועדה שומרת לעצמה . אקדמיים ותכנית מחקרהמלגות הן תחרותיות ויוענקו על בסיס הישגים : נא לשים לב
בהחלטתה, תתייחס הוועדה גם לקצב התקדמות . ףתש"את הזכות שלא להקצות את כל המלגות בשנת 

 הלימודים בשנה בה ניתנת המלגה.

כפי שהוא מופיע  , במלגאים לתקנון האוניברסיטה בנושא כללי תמיכה בחינת המועמדות תתבצע בכפוף
 :בקישורית
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