כ"ג תשרי תשע"ט
 02אוקטובר 2018

לכבוד
חברי הסגל האקדמי
כאן
שלום רב,
הנדון" :קול קורא" ,להגשת מועמדים לתכנית מלגות ות"ת לבתר דוקטורנטים
מצטיינים מסין ומהודו מחזור ח' תש"פ – 2019-2020

הרשות ללימודים מתקדמים שמחה להודיע על פתיחת מחזור ח' לשנת תש"פ  2019-2020של תכנית מלגות ות"ת לבתר
דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו .
מטרות התכנית:
 .1הגדלת מספר בתר-הדוקטורנטים הבינלאומיים המצוינים בארץ ,ושמירה על מגמת עיבוי קבוצות המחקר
באוניברסיטאות.
 .2פיתוח הקשרים עם המדינות סין והודו בדגש על עידוד קשרי המחקר האקדמיים של מדינת ישראל עם מדינות אלו.
גובה המלגה ותקציב הנסיעות:
 ₪ 115,000מידי שנה למשך שנתיים ( ₪ 69,000מתקציב ות"ת;  ₪ 20,500מתקציב של האוניברסיטה; ₪ 20,500
מתקציב החוקר/המנחה או ממקורותיו).
בנוסף ,תעמיד האוניברסיטה לרשות בתר הדוקטורנט סכום שנתי של  ,₪ 5,000לטובת כיסוי הוצאות נסיעות בינלאומיות
כגון הגעה לישראל בתחילת המלגה ,טיסה חזרה בתום המלגה ,נסיעות לכנסים ,סדנאות בתי ספר ופגישות עבודה בחו"ל.
יצוין ,כי תקציב הנסיעות הינו נצבר משנה לשנה ויוכל לשמש את המלגאי לטובת נסיעות כנ"ל בתקופת המלגה או גם
לטובת נסיעות כנ"ל לישראל בתקופה של עד שנה לאחר תום המלגה.
תנאי הגשה:


על המועמד להיות אזרח סין או הודו ולא בעל אזרחות ישראלית .מועמדים בעלי אזרחות הודית או סינית אשר
השלימו את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה מובילה מחוץ לסין או הודו יכולים אף הם להגיש בקשה למלגה.



על המועמד להיות בעל תואר שלישי ,אשר במועד פרסום קול הקורא ע"י ות"ת ,דהיינו  ,8.8.2018לא עברו יותר מחמש
שנים ממועד קבלת תוארו.



ניתן יהיה להגיש מועמד אשר טרם השלים את עבודת הדוקטורט במועד ההגשה ,בתנאי שיומצא אישור מהגורם
המוסמך באוניברסיטה בו מתבצע הדוקטורט כי המועמד ימלא את כל חובותיו האקדמיות ויגיש לשיפוט את עבודת
הדוקטורט לכל המאוחר במהלך השנה הראשונה לשהותו בארץ.



אם המועמד לא יקבל את הדוקטורט במהלך השנה הראשונה לשהותו בארץ לא יוכל להמשיך בפעילותו
והאוניברסיטה תפסיק את מתן המלגה.



לא ניתן להגיש מועמדים אשר התחילו את השתלמותם במוסד בארץ כבתר-דוקטורנטים לפני תאריך פרסום קול קורא
זה על ידי ות"ת ,דהיינו .8.8.2018
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המסמכים שיש לצרף לבקשה:
 .1טופס בקשה (מצ"ב)
 .2נספח א' לקול קורא בקובץ  ,WORDבנוגע לשיוך אקדמי של המועמד ( מצ"ב -יש להחזירו כקובץ .)WORD
 .3העתק של תעודות תארים אקדמיים (תואר ראשון ,תואר שני ,דוקטורט במידה ויש).
 .4למועמדים שעדיין לא סיימו את הדוקטורט שלהם ,יש לצרף אישור מהאוניברסיטה בה נכתב הדוקטורט ,תוך מתן
אישור לכך שהמועמד ימלא את כל חובותיו האקדמיים וצפוי לקבל את הדוקטורט שלו לא יותר מאשר במהלך שנת
הלימודים הראשונה שלו בישראל.
 .5קורות חיים כולל רשימת פרסומים ,תוך ציון  )I.F) Impact Factorשל כתבי העת שבהם פורסמו המאמרים ,אם
ידוע .במידה והפרסו בתהליכי כתיבה ו/או טרם פורסם בעת הגשת המועמדות ,יש לציין זאת .אין צורך לציין
בקורות החיים פרטים לגבי נושא הדוקטורט .ציון פטנטים יוגבלו ל –  2פסקות עבור כל פטנט.
 .6תקציר עבודת הדוקטורט (עד עמוד אחד).
 .7תקציר תוכנית המחקר בישראל (עד  2עמודים) .יש לשים דגש על שיתוף הפעולה בין המועמד למנחה בעת ניסוח
ההצעה.
 .8הסיבות לבחירה של מוסד ומנחה אקדמי והקשר ,אם בכלל ,עם עבודה עתידית מתוכננת (עד חצי עמוד).
 .9שלושה מכתבי המלצה (עד  2עמודים כל אחד) .לא כולל המלצה מהמנחה בישראל .הממליצים צריכים לתאר את
התכונות והפוטנציאל של המבקש לתוכנית ובמיוחד מתייחסים ל:


יכולת מחקרית



הלימות של רקע מדעי וטכני



יכולות כתיבה בכתב ובעל פה



התמדה בהשגת מטרות



עדות למקוריות



הכרת ספרות מחקרית

הממליצים יכולים לספק כל הערות נוספות הקשורות למועמד.
הליך בחירה פנימית של המועמדים
רשימת המועמדים העומדים בתנאי הסף ,יועברו לות"ת לאחר המלצת הדיקן ללימודים מתקדמים ואישור הרקטור.
לאחר אישור המלגה מתחייב המשתלם כלפי האוניברסיטה:
 .1להגיע לישראל עד לתאריך  1.3.2020לשם מימוש המלגה.
.2לסיים את עבודת המחקר תוך שנתיים לכל היותר מתחילת לימודי הפוסט דוקטורט.
.3לעמוד בתנאי הגשת דוחות המדעים כמפורט בהנחיות ות"ת.
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הגשת הבקשה:
נא לקרוא את הנחיות ות"ת 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 (כל עותק בניילונית נפרדת) לגב' אמינפור ,מגדל אשכול,
קומה  10חדר  15או להניח בתיבת הדואר של הנ"ל בקומה  25עד לתאריך ( 11.11.2018לא תתאפשרנה הארכות מעבר
למועד זה).
בברכה,

גב' סיגלית רג'ואן
ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים,

העתקים:
פרופ' רון רובין ,נשיא
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
פרופ' לילי אורלנד-ברק ,הדיקן ללימודים מתקדמים
דיקני פקולטות
גב' ציפי גליל -ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שני
ע.מ .לראשי החוגים



המסמך כתוב הנו בלשון זכר ,אך פונה לשני המינים
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