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 30ינואר 2019

לכבוד
חברי הסגל האקדמי
כאן
שלום רב,

הנדון" :קול קורא למלגות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להשתלמות בתר-דוקטורט של
חוקרים זרים בישראל מחזור– 2019-2021
הרשות ללימודים מתקדמים שמחה לפתוח את קול קורא להגשת למלגות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל מחזור .2019-2021
המלגות תוענקנה לחוקרים זרים הנבחרים בתחומי מדעי הטבע ,המדעים המדויקים ,הרפואה ,מדעי החיים וההנדסה.
תקופה וגובה המלגה:
התוכנית תתחיל ב 1 -בספטמבר  .2019תקופת התוכנית היא מ 1 -בספטמבר עד  31באוגוסט ועד בכלל בכל שנה.
גובה המלגה יעמוד על-סך  45,000דולר אמריקאי מידי שנה למשך שנתיים .מתוך זה  $ 22,500לשנה יוקצבו ע"י האקדמיה,
סכום של  $ 11,250ימומנו מתקציב החוקר ו –  $ 11,250מתקציב של האוניברסיטה.
תנאי הגשה:
• המלגה מיועדת לחוקרים במדעי הטבע ,במדעים המדויקים ,ברפואה ,במדעי החיים ובהנדסה.
• על המועמדים להיות אזרחים זרים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ,המתגוררים בחו"ל בזמן ההגשה ,ולא ישהו בישראל
יותר משלושה חודשים בזמן התחלת תקופת המלגה.
• יובחנו רק מועמדים שבעת הגשת הבקשה טרם מלאו  4שנים לקבלת תואר הדוקטור שלהם (לא כולל חופשות לידה).
חומר להגשה
• מכתב המלצה ובקשה למלגה מהמנחה באוניברסיטה
• קורות חיים ורשימת הפרסומים
• שני מכתבי המלצה
• תכנית מחקר קצרה (  2עמודים)
• העתק תעודת Ph.D
יש לשלוח את כל החומר בקובץ  PDFאחד .אין צורך בעותק קשיח.
מחויבות המנחה
• על המנחה באוניברסיטה להגיש לרשות ללימודים מתקדמים דוח שנתי על ההתקדמות וההישגים של מחקר הבתר-
דוקטורט.
• על המנחה לדווח לרשות ללימודים מתקדמים על כל שינוי או הפסקה במחקר.
התחייבות הזוכים במלגה:
 -1להגיע לישראל עד לתאריך  1.9.2019לשם מימוש המלגה.
 -2לסיים את עבודת המחקר תוך שנתיים לכל היותר מתחילת לימודי הפוסט דוקטורט.
 -3לעמוד בתנאי הגשת דוחות המדעים כמפורט בהנחיות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 -4להשתתף בפגישה שנתית ובאירועים חברתיים שתארגן האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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הגשת הבקשה:
נא לקרוא את הנחיות האקדמיה המצ"ב ולוודא שהמועמד אכן עומד בתנאי הסף המצוינים בהנחיות.
על המועמד להגיש את הטפסים החתומים והמסמכים הרלבנטיים המפורטים דלעיל אל גב' סוזן אמינפור באמצעות דוא"ל
 saminpu1@univ.haifa.ac.ilוב –  2עותקים קשיחים לגב' אמינפור ,מגדל אשכול ,קומה  10חדר  15או יניח בתיבת
הדואר של הנ"ל בקומה  25עד לתאריך ( 23.2.2019לא תתאפשרנה הארכות מעבר למועד זה).
תשובות הסופיות צפויות לא מאוחר מראשון ליוני .2019
הליך בחירה פנימית של המועמדים
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הגבילה את מספר המועמדים לכול אוניברסיטה לחמישה בלבד ולכן רשימת
המועמדים העומדים בתנאי הסף ,יועברו לאקדמיה לאחר המלצת הדיקן ללימודים מתקדמים ואישור הרקטור.

בברכה,

פרופ' לילי אורלנד-ברק
הדיקן ללימודים מתקדמים

העתקים:
פרופ' רון רובין ,נשיא
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
דיקני פקולטות
גב' סיגלית רג'ואן ,ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים,
ע.מ .לראשי החוגים



המסמך כתוב הנו בלשון זכר ,אך פונה לשני המינים
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