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 פרס לעבודה מצטיינת בתחום המתמטיקה הפיננסית וניהול סיכונים: הנדון 
 

אילן מתכבדת להכריז על שני פרסים חדשים בתחום -המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר
 .המתמטיקה הפיננסית וניהול סיכונים

יוענק לחוקר  ₪ 5,000סך פרס נוסף ב. יוענק עבור עבודה מצטיינת ₪ 8,000סך -פרס על
הפרס לחוקר צעיר פתוח גם בפני  . 1.2.2007אשר סיים את לימודיו לא לפני , צעיר מצטיין

 . אלו שטרם סיימו את לימודיהם
 

אשר , " בין אקדמיה ליישום עסקי–מודלים פיננסיים "שנתי -הפרס יוענק במסגרת הכנס הדו
 .אילן- באוניברסיטת בר9.6.2010 ' ביום דיערך 

 
 .הפרס הכללי יוענק לעבודת מחקר אקדמית או עבודה יישומית אשר נעשתה בגוף פיננסי

 .מתן ההרצאה הינו תנאי לקבלת הפרס. ה יוזמן לתת הרצאה בכנסזהזוכה בפרס 
 

הפרס לחוקר צעיר יוענק לעבודת מחקר אקדמית שנעשתה במסגרת לימודים לתואר 
על המועמד לפרס . צה להשכלה גבוההידי המוע-מתקדם במסגרת אקדמית המוכרת על
הגשה של עבודה סמינריונית תלווה בהמלצה של . לצרף קורות חיים והמלצה מן המנחה

 .אשר תכלול את הציון שניתן לעבודה, המרצה
 

שומרת לעצמה את הזכות שלא לחלק את מי הועדה .  מורכבת מאנשי אקדמיהועדת הפרס
 .אויה לפרס בעיניהבמידה ולא תמצא עבודה הר, מבין הפרסים

 
 .1.2.2010הוא , המועד האחרון להגשת עבודות לוועדה

  .30.4.2010החלטה על הזוכים תינתן עד 
 

 :יש לצרף, בנוסף לעבודה
 .מלא וחתום) מצורף להלן (טופס פרטים אישיים .1
 .)עברית או אנגלית (עד עמוד אחד, תקציר של העבודה .2

 ).לחוקר צעיר(קורות חיים  .3

 
 .PDF על כל הקבצים להיות בפורמט 

  . FMACA@math.biu.ac.il :אל יש לשלוח , גם שאלות נוספות-כמו, הקבציםאת 
 

 .נודה לך מאוד על פרסום דבר קיומו של הפרס בין הגורמים הרלבנטיים בעבודתך
 
 

 , בברכה
 

 מלכה שפס' פרופ
 ראש התוכנית למתמטיקה פיננסית

 אילן- בראוניברסיטת, המחלקה למתמטיקה
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 טופס פרטים אישיים

 
 _________________  שם פרטי

 
 _________________  שם משפחה

 
 _________________ מקום עבודה

 
 _________________ ל"כתובת דוא

 
 _________________  טלפון

 
 _________________  פקס

 
  .לא/ כן ? האם העבודה פורסמה

 
 ___________________________________________________ היכן , אם כן

 
 _____________________________________________ שמות כותבים שותפים

 
 ________________________________________ המסגרת בה נעשתה העבודה

 
 

 

 ידי חוקר צעיר בלבד-למילוי על

 

 _________________ שם המנחה
 FMACA@math.biu.ac.ilרות אל  על המנחה לשלוח מכתב המלצה ישי

 
 
 
 

_________        ____________ 
        חתימה            תאריך


