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 אישור על ציון הפרויקט או ראה/י שיצויין בגיליון הציונים יש לצרף*
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(. היא תהיה תמציתית וכתובה היטב ולא תחרוג מהעמוד Research Statement(. בעמוד המצורף עליך לכתוב הצהרת מחקר 10

 )בעברית או באנגלית(. 12הצהרה תוגש מודפסת בפונט  שהוקצב לה. 
 את המחקר המוצע בהצהרת המחקר תידרש/י להציג במהלך ראיון הקבלה.

 

 .שביצעת יתנהל דיון ויועלו שאלות על פרוייקט המחקר איוןבמהלך הר

 

השקופית האחרונה במצגת תתייחס לתכניות דקות.  5ב העתידי עליך להכין מצגת קצרה המתארת את פרויקט המחקר  ,בנוסף

 הזמנים.לתשומת ליבך, הערכתך ע"י ועדת הקבלה תתבסס גם על העמידה בלוח למחקר עתידי המפורטות בהצהרת המחקר. 
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 Research Statement  - הצהרת כוונות* 
 

 תחום המחקר בו הנך מעוניין/ת לעסוק:
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פירוט קצר של פרויקט המחקר בתחום העניין שבכוונתך להציג בראיון )מטרת המחקר, השאלה המחקרית, מתודולוגיה, תוצאות 

 , ציין/י גישה מחקרית נוספת שתקדם את המחקר( אפשריות
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 הרקע שלך, מטרות הקריירה וכיצד התכנית לתואר שלישי תקדם אותך בהשגת המטרות האקדמיות שלך:
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 .בעברית או באנגלית 12*הצהרת כוונות תוגש מודפסת בפונט גודל 

 הנ"ל או להדפיס באותו מספר שורות, מקסימום עד עמוד אחד.ניתן להשתמש בטופס 

 


