ד' אדר תשפ"א
 16פברואר 2021
לכבוד
חברי הסגל האקדמי
ע.מ .לראשי החוגים
כאן
שלום רב,
הנדון :קול קורא  -מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מקרב יוצאי מאתיופיה–
לשנה"ל תשפ"ב
הרשות ללימודים מתקדמים שמחה להודיע על פתיחת מחזור חדש להענקת מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים
מצטיינים מקרב יוצאי אתיופיה לשנה"ל תשפ"ב .מטרות התכנית הן לסייע לדוקטורנטים מצטיינים מקרב
יוצאי אתיופיה מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות (פוסט דוקטורט) באוניברסיטאות
מובילות בחו"ל ,במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או
במכללות האקדמיות בישראל .בטווח הארוך ,להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי מקרב יוצאי
אתיופיה.
המלגות:
 .1במסגרת התכנית תעניק ות"ת עד  3מלגות חדשות בשנה"ל תשפ"א.
 .2כל אוניברסיטת מחקר רשאית להגיש עד שני מועמדים לקבלת המלגות במסגרת התכנית.
 .3גובה המלגה הינו  $ 36,000לשנה (במחירי תקציב תשפ"א).
 .4המלגה תינתן לתקופה של שנתיים.
 .5המלגה מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן :הוצאות מחיה ,כרטיסי טיסה למלגאי ולמשפחתו והוצאות
בגין מעבר המשפחה לחו"ל.
תנאי סף להשת מועמדות:






המועמדים שיוגשו ע"י אוניברסיטאות המחקר התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במילגת קיום מהמוסד
הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגת פוסט דוקטורנט אחרת ,ובכוונתם לצאת ללימודי פוסט
דוקטורט בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים .יש לפרט באילו מלגות זכה המועמד.
על המועמדים לקבל את התואר השלישי שלהם לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות או שביום
היציאה להשתלמות לא חלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת התואר השלישי שלהם.
ההשתלמות תתקיים באחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם.
ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומו המדעי של המועמד.
במשך תקופת ההשתלמות יקדיש המועמד את מלא זמנו לפעילות האקדמית באוניברסיטה בה הוא
משתלם.
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המוסד השולח יקבל מהמועמד ויעביר לות"ת את הצהרתו כי לקראת השלמת ההשתלמות בחו"ל יפנה
אל מוסדות אקדמיים בארץ (אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות) לרבות האוניברסיטה השולחת,
בבקשה להצטרף כחבר סגל ,ובמידה שיקבל הצעה כזו אכן יצטרף אל אחד מהם כחבר סגל.
במידה ויחליט המילגאי לא לחזור לאחד המוסדות בארץ ,למרות שקיבל הצעה כנ"ל ,הוא ידרש להחזיר
את המילגה.
במסגרת תכנית זו לא יוגשו מועמדים אשר היו בעבר בעלי מינוי כחבר סגל אקדמי בכיר (מדרגת מרצה
או דרגה מקבילה ומעלה) ,במסלול הרגיל ,במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל;




יש להגיש את המסמכים הבאים בקובץ  PDFאחד בלבד ע"פ הסדר הבא למר עיד רוחאנא ,לכתובת
 , arohana@univ.haifa.ac.ilעד ליום :20.2.2021
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טופס בקשה למלגת בתר-דוקטורט (מצ"ב)
קורות חיים
מכתב המלצה מראש היחידה המקבלת (החוג ,המכון או המרכז)
שתי המלצות :ממנחה עבודת הדוקטורט ומחבר סגל נוסף אשר מכיר/לימד את המועמד/ת.
תעודת דוקטורט או אישור על סיום חובות השמיעה ותאריך הגשת העבודה.
פירוט תמציתי של עבודת הדוקטורט של המועמדת וכן התוכנית להמשך השתלמות הפוסט-
דוקטורט.

הליך בחירת המועמדות:
ההגשה תתבצע ע"י המועמד/ת ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים ,באישור והמלצות המנחים בלבד.
ועדה ברשותה של הדיקן ללימודים מתקדמים תבחן את הבקשות למלגות בהתאם לנתוני המועמדים,
ותאשרם בהתאם לשיקולי המוסד.

בתודה על שיתוף הפעולה,

סיגלית רג'ואן
ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים

העתק:
פרופ' לילי אורלנד-ברק ,דיקן ללימודים מתקדמים
מר עיד רוחאנא ,הרשות ללימודים מתקדמים
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