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מגייסים מחזור רביעי של דוקטורנטים מעולים, בעלי תואר שני עם תיזה, 
המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ב. מועמדים מתאימים 

יהיו בעלי סקרנות ונכונות להתפתחות מתודולוגית ותאורטית, והשואפים 
לבצע מחקר פורץ דיסציפלינות אשר נוגע בשניים או יותר מהתחומים 

הבאים: 

♦ מדעי המחשב ♦ מדעי המדינה (מנהל ציבורי, יחב"ל, ממשל) ♦ כלכלה 
♦ פסיכולוגיה ♦ מדעי הקוגניציה ♦ תקשורת ♦ מערכות מידע ♦ סוציולוגיה 

♦ אנתרופולוגיה ♦ סטטיסטיקה ♦ קרימינולוגיה  ♦ גאוגרפיה ולימודי 
סביבה ♦ מדעי הנתונים ♦ ניהול משאבי טבע וסביבה ♦ מנהל עסקים.

למתקבלים מובטחת מלגת קיום מעולה, הכשרה בהוראה 
אוניברסיטאית, הכשרה מתודולוגית מגוונת, סדנאות בהתאם להזמנת 

המלגאים, סדנה בין תחומית, הזדמנות להשתתף בפרויקטים חוץ 
אקדמיים מאתגרים, תמיכה בהשתתפות בכנסים, הכוונה וסיוע בפיתוח 

קריירה אקדמית.

מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים ליחידה 
האקדמית הרלוונטית (לחוג / לבית הספר / מחלקה)  תוך ציון 

התעניינותם בתוכנית עידית:
*  קורות חיים

*  גיליון ציונים מעודכן (תואר ראשון ושני)
*  שתי המלצות אקדמיות (אחת ממנחה/ת התיזה)

*  הצהרת כוונות מחקרית (עד עמוד)

עדיפות תינתן למועמדים אשר עבודתם תשלב ידע ו/או שיטות 
משני תחומים שונים במדעי החברה. 

מועד אחרון לפניות 16.7.2021
מועמדים מתאימים יוזמנו לריאיון במהלך המחצית השנייה של חודש אוגוסט 

2021. תשובות תינתנה עד סוף אוגוסט 2021.

לפרטים ופניות
מנהלת התוכנית ד"ר ואלרי איסק

visaak@poli.haifa.ac.il
ראש התוכנית ד"ר ברוך עיטם

beitam@psy.haifa.ac.il

קול קורא להגשת מועמדות 
למחזור ה-5 של תוכנית עידית



The Herta & Paul Amir Faculty of Social Sciences is pleased to invite 
applications for participation in the 5th cohort of the IDIT fellowship for 
outstanding Ph.D. candidates (2021-2022). Ideal candidates are aspiring 
graduate students with an M.A. thesis, who are eager to work on 
cutting-edge and interdisciplinary research crossing theoretical and 
methodological approaches from two or more of the following areas:
Computer Science ♦ Political Science (public administration and policy, 
international relations, government and political theory) ♦ Economics  and 
Business Administration ♦ Psychology (Including the neuro and cognitive 
sciences) ♦ Communications ♦ Information Systems ♦ Sociology ♦ 
Anthropology ♦ Statistics (including Data Science)  ♦ Criminology ♦ Geography 
and Environmental Studies. 
Idit fellows receive a substantial monthly stipend, an opportunity for academic 
teaching, diverse methodological training, funding for attending/presenting in 
international conferences, guidance in developing post-doctoral and academic 
careers, support in building an academic portfolio and the opportunity to 
participate in a unique interdisciplinary and elite group.

Interested individuals are required to submit the following documents to the 
relevant academic unit(s):
• Detailed Resume
•  Academic Transcripts with Grade Averages (for B.A. and M.A. degrees)
•  Two letters of recommendation (one of which should be from the adviser of 

M.A. thesis)
•  Statement of (research) Intent (up to one page)

Preference will be given to prospective applicants whose work combines 
theory and/or methods from two disciplines from the above.
Deadline for Submissions: 16.7.2021
Interviews will take place during the first half of August 2021.
Final decisions will be made by the end of August 2021.

for more information please contact
Dr. Valerie Isaak, Program manager
visaak@poli.haifa.ac.il
Dr. Baruch Eitam, Head of the Program
beitam@psy.haifa.ac.il
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