הנחיות לפניה למנחה פוטנציאלי
הקדמה
מציאת מנחה הוא החלק החשוב ביותר של כל תואר מחקרי ,ומשפיעה על כל מהלכו ,ועל כן חשוב מאוד
להגיע לתהליך מוכנים.
מה חשוב לבחון ולהחליט לפני שמחפשים מנחה?
 .1תחום  /כיוון המחקר :בהחלט ניתן לחשוב על מספר כיוונים מעניינים ולפנות במקביל לכמה
מנחים מכל תחום ,אך חשוב לצמצם מראש את האפשרויות ולפנות רק לאנשים שרלוונטיים
לתחומי העניין שלכם .בנוסף ,אם פונים למנחים שונים חשוב להתאים כל פניה למנחה אליו
פונים ולא להשתמש במיילים גנריים.
 .2דרישות שלכם ומגבלות אפשרויות :לא כל מחקר מתאים לכל סטודנט וחשוב להחליט מראש אלו
דברים לא מתאימים לכם באופן אישי .לדוגמה ,האם אתם מעדיפים לעבוד במחקר פרקטי יותר
במעבדה או במחקר יותר תיאורטי? האם אתם מוכנים לעבוד עם בעלי חיים? וכו.
 .3מחקר מקדים :חשוב מאוד להכיר לפחות כמה מאמרים על תחום /כיוון המחקר המבוקש ,בדגש
על מאמרים שנכתבו על ידי המנחה הפוטנציאלי .כמו כן ,חשוב לשוחח עם סטודנטים בקבוצת
המחקר על מנת להתרשם מההווי בקבוצה ,יחסי האנוש והאוירה הלימודית ,ומאופי העבודה
היומיומית המאפיינת את המחקר.

כיצד פונים למנחה
אחרי שצמצמתם את המנחים הפוטנציאלים בתחום המחקר שמעניין אותם אתם צריכים לפנות למנחה.
הדרך המקובלת לפניה לחברי סגל בטכניון היא באמצעות הודעת דוא"ל .כתובות דוא"ל חברי.ות הסגל
מפורסמות באתרי הפקולטות וכן בספר הטלפונים הטכניוני.

דברים שחשוב לציין בפנייה הראשונית:
המייל הראשוני שלכם למנחה פוטנציאלי נועד להציג אתכם ולשכנע את המנחה שיש לכם פוטנציאל
להצליח ולתרום למחקר של המנחה .המייל צריך לכלול את הפרטים הבאים:
.1
.4

.2
.3

הצגה עצמית  -בחלק הזה אתם מציגים את עצמכם :שם מלא ,רקע אקדמי קודם ,אם יש לכם
ניסיון רלוונטי.
ביסוס הקשר שלכם למנחה – בחלק הזה אתם מסבירים למה אתם פונים למנחה הספציפי הזה,
אם יש לכם היכרות מוקדמת זה המקום לציין זאת :קראתם מאמרים של המנחה ,ראיתם מודעת
דרושים ,הייתם בכנס ,למדתם קורס ,פגשתם סטודנטים מקבוצת המחקר ,וכדומה .כדאי
להתייחס לכיצד נושא המחקר בו אתם מעוניינים ישתלב בתוכנית המחקר של המנחה.
מה אתם מבקשים – בחלק הזה תסבירו מה מטרת הפנייה :חיפוש מנחה לתואר שני /
דוקטורט.
חומר נלווה  -בחלק הזה רצוי לציין את המסמכים שצירפתם להודעה .רצוי לצרף גיליונות ציונים,
קורות חיים וכדומה .למועמדים שלמדו בחו"ל חשוב לצרף את ההתכתבות עם גב' גבריאלה
לאופמן ואת ההערכה של התואר.

דוגמה לנוסח אפשרי של פניה למנחה:
הדוגמה להלן נועדה לתת לכם בסיס לכתיבת פניה ראשונית למנחה פוטנציאלי .חשוב מאוד להתאים את
ההודעה לצרכים שלכם ולא להשתמש בנוסח גנרי.
פרופ' **** שלום רב,
שמי **** ואני בוגרת תואר ***** באוניברסיטת **** בממוצע ***.
קראתי את המאמר שלך "***"  /שמעתי את ההרצאה שלך בכנס ****  /למדתי אצלך קורס *****

התחום של **** מעניין אותי מאוד .בלימודי הקודמים השתתפתי במחקר בתחום  /פרסמנו מאמר /הצגתי
בכנס .ואני רוצה להירשם לתואר ***** ומחפשת מנחה בתחום.
אשמח אם תבחן את האפשרות להנחות אותי במחקר.
מצ"ב למייל זה גיליונות הציונים שלי ,קורות חיים ורשימת פרסומים.
בברכה,
****

