מרכז הלברט ללימודים קנדיים מציע
הענקת תמיכה בהשתתפותם של סטודנטים לתואר שני ושלישי בכנסים בעלי תכנים קנדיים
המתקיימים בחו"ל
THE HALBERT CENTRE FOR CANADIAN STUDIES
Announces the
Grant Program for Graduate Student Participation
in Canadian Studies Conferences
 .1התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר שני ושלישי באוניברסיטה העברית בירושלים שהוזמנו
להציג מאמר עם תוכן קנדי משמעותי בכנס ללימודים קנדיים בחו"ל .הסכום המקסימאלי
שיוענק הוא  1,500דולר קנדי .החומרים צריכים להתקבל במרכז הלברט לפחות שלושה
חודשים לפני תאריך התחילה המתוכנן של הכנס .יש לציין כי כל סטודנט זכאי לקבל מענק
זה פעם אחת בלבד.
 .2נא לשלוח את חומרי הבקשה הבאים באנגלית ,באמצעות דואר אלקטרוני ,למרכז הלברט
ללימודים קנדיים:
א .קורות חיים מעודכנים
ב .תקציר ( 400-500מילים) המאמר שתציגו בכנס ,בגופן  ,Times New Romanגודל ,12
רווח שורה וחצי .על העמודים להיות ממוספרים בצורה עקבית עם שם המשפחה והדוא"ל
של המועמד בפינה העליונה בצד ימין
ג .מכתב הזמנה ממארגני הכנס
 .3מכתב המלצה ממנחה המחקר  /התזה שלכם צריך להישלח בנפרד בעברית או אנגלית
ישירות באמצעות דואר אלקטרוני למרכז הלברט.
 .4הבקשה שלכם תישפט על פי המצוינות האקדמית הכללית והתוכן הקנדי של המאמר.
 .5ארבעה שבועות לאחר חזרתכם ,אנא שילחו דוח קצר ( 250-350מילים) באנגלית ,באותה
מתכונת סגנון כמו ( 2ב) לעיל ,שמתאר את תרומת הכנס לחוויה ואינטרסים האקדמיים
שלכם.

1. The program is intended for graduate students of the Hebrew University of Jerusalem
who have been invited to present a paper with substantial Canadian content at a
Canadian Studies Conference abroad. The maximum sum to be awarded is $ (CD)
1,500. Materials should be received at the Halbert Centre at least three months before
the conference is scheduled to begin. Please note that each student is entitled to
receive this grant only once.
2. Please send the following application materials in English, via e-mail, to the Halbert
Center for Canadian Studies:
a. an updated curriculum vitae
b. a 400-500 word synopsis of your conference paper, in Times New Roman, 12
point font, and 1.5 spacing, with each page numbered consecutively and
including your name and e-mail address in the top right-hand corner;
c. a letter of invitation from the conference organizers.
3. Under separate cover, a letter of recommendation from your research/thesis advisor
should be sent in Hebrew or English, directly, either via e-mail, to the Halbert Centre.
4. Your application will be judged according to its overall academic excellence and the
Canadian content of your paper.
5. Within four weeks after your return, please send a brief (250-350 words) report in
English, in the same style format as 2 (b) above, describing the contribution of the
conference to your academic experience and interests.

