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האגודה הישראלית ללימודים קנדיים מעוניינת לסייע לדוקטורנטים ומסטרנטים הכותבים עבודות
דוקטור או עבודות גמר באוניברסיטאות ישראליות בנושאים בעלי תכנים קנדיים במדעים העיוניים.
האגודה תעניק מלגות לדוקטורנטים או למסטרנטים למטרת שהות בקנדה ועיסוק במחקר לתקופה
של חודשיים עד שישה חודשים או להמשך העשייה בארץ.
זכאות להגשת בקשות :דוקטורנטים ומסטרנטים הכותבים עבודת דוקטור או גמר בנושא בעל
תכנים קנדיים במדעים העיוניים.
נוהל הגשת בקשות :על הבקשות להיכתב בגופן  ,Times New Romanגודל  ,12רווח שורה וחצי,
באחת השפות להלן :עברית או אנגלית .על העמודים להיות ממוספרים בצורה עקבית עם שם
המשפחה של המועמד ,שיופיע באותה השורה של מספר העמוד .יש להגיש את הבקשות למלגה עד
ה 22-לפברואר  2016לאגודה הישראלית ללימודים קנדיים ,באמצעות מרכז הלברט ללימודים
קנדייםmscanada@mail.huji.ac.il :
מבנה הבקשה:
 )1הצעת המחקר תכלול את הנושאים הבאים:א .כותרת ב .תקציר ג .רקע תיאורטי ד .סקירה
תמציתית של הספרות המדעית בנושא המחקר ה .מתודולוגיה מוצעת לביצוע המחקר ו .תוצאות
אפשריות של המחקר המוצע ז .רשימה ביבליוגרפית תמציתית (האורך הכולל של ההצעה לא יעלה
על  10עמודים).
 )2אם ביצוע המחקר מחייב שהייה ועבודת שדה בקנדה ,יש להגיש תוכנית עבודה מפורטת של
תקופת השהייה בקנדה.
 )3לבקשה יש לצרף קורות חיים מקוצרים באנגלית ( )CVבאורך של עד  2עמודים.
 )4יש לצרף תקציב מחקר מפורט ומנומק ובו ניתן לכלול :נסיעות (נסיעה טרנס-אטלנטית הלוך
וחזור אחת ,נסיעות פנימיות בקנדה לצורכי מחקר) ,אש"ל והוצאות אחרות החיוניות לביצוע
המחקר.
 )5יש להעביר אלינו במצורף לבקשה  2מכתבי המלצה ,אחד מהם ממדריך עבודת המחקר ,אשר
יציין את חשיבות ביצוע המחקר.
היקף ותחומי הסיוע :סכום המלגה המרבי יהיה ( CD 6,500ששת אלפים וחמש מאות דולר קנדי).
מועד הודעה על אישור המענקים :מגישי בקשה למלגה יקבלו הודעה על אישור או דחיית בקשתם
עד לסוף מרץ .2016
דו"חות :הדו"ח הסופי של תיאור עבודת המחקר ותוצאותיה יוגש ,עם הדו"ח הכספי ,לאגודה
הישראלית ללימודים קנדיים עד שנה לאחר סיום המחקר.
ציון עזרת האגודה :תצוין תרומת האגודה הישראלית ללימודים קנדיים בכל מאמר או פרסום
שינבע מהמחקר.
לבירורים ניתן לפנות לגב' ריטה ביול,
באמצעות :מרכז הלברט ללימודים קנדיים ,הפקולטה למדעי החברה
האוניברסיטה העברית בירושלים ,הר הצופים ,ירושלים 91905
טל 02-588-1344 .פקס02-582-6267 :
דואר אלקטרוניmscanada@mail.huji.ac.il :
אתר האינטרנטhttp://canadianstudies.huji.ac.il :

