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לכבוד
חברי הסגל האקדמי
הנדון :תכנית מלגות ה ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית -תקנון והנחיות למחזור תשפ"א
2020-21
הרשות ללימודים מתקדמים שמחה להודיע על פתיחת מחזור חדש להענקת מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים בני
החברה הערבית (ערבים ,דרוזים ,צ'רקסים ,ובדויים) לשנה"ל תשפ"א .מטרות התכנית הן לסייע לדוקטורנטים
ערבים מצטיינים 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 מבני החברה הערבית.
סכום ותקופת המלגה:
 20אלף דולר לשנה ,לתקופה של שנתיים.
תנאי הגשה:
 .1ההשתלמות תתקיים באחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם.
 .2על המועמדים שיוגשו ע"י האוניברסיטה להציג מכתב המאשר את קבלתם באוניברסיטה בחו"ל.
 .3ות"ת מעודדת הגשה לקרנות מחקר אחרות בין אם מהמוסד הקולט או מכל קרן אחרת .יש לפרט באיזה
מלגות המועמד זכה ולאילו קרנות הגיש בקשה.
 .4על 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 .
 .5ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומו המדעי של המועמד.
 .6במשך תקופת ההשתלמות יקדיש המועמד את מלא זמנו לפעילות האקדמית באוניברסיטה בה הוא משתלם.
 .7המלגות מיועדות לכלל בני החברה הערבית .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.
 .8על המועמד להצהיר כי לקראת השלמת ההשתלמות בחו"ל יפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ,
(אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות כולל אוניברסיטת חיפה) בבקשה להצטרף כחבר סגל ,ובמידה שיקבל
הצעה כזו אכן יצטרף אל חברי הסגל לאוניברסיטה.
 .9במידה ויחליט המלגאי לא לחזור לאחד המוסדות בארץ ,למרות שקיבל הצעה כנ"ל ,הוא יידרש להחזיר
את המלגה.
מסמכים להגשת מועמדות:
 .1טופס בקשה למלגת בתר-דוקטורט (מצ"ב)
 .2מכתב המלצה מראש היחידה בחו"ל (החוג ,המכון או המרכז)
 .3שתי המלצות  :ממנחה עבודת הדוקטורט ומחבר סגל נוסף אשר מכיר/לימד את המועמד.
 .4תעודת דוקטורט או אישור על סיום חובות השמיעה ותאריך הגשת העבודה.
 .5פירוט תמציתי של עבודת הדוקטורט של המועמד וכן התוכנית להמשך השתלמות הפוסט -דוקטורט.
 .6קורות חיים מעודכנים .נא לערוך את קורות החיים בהתאם לדוגמת המצ"ב.
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 .7טופס הצהרה חתום (מצ"ב)
הליך בחירת המועמדים
ההגשה תתבצע ע"י המועמד/ת ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים ,באישור והמלצות המנחים בלבד.
ועדת המלגות הרשות ללימודים מתקדמים ברשותה של הדיקן ללימודים מתקדמים יבחן את מכלול הבקשות
למלגות ההצטיינות בהתאם לנתוני המועמדים ,ויאשרם בהתאם לשיקולי המוסד.
תהליך הגשת המסמכים
את המסמכים יש לשלוח עד ליום  ,29.3.2020בקובץ  PDFבדוא"ל למר עשהאל ויסמן
wasael@univ.haifa.ac.il
בקשות שתגענה בחסר  ,או לאחר המועד הנקוב לא יכובדו.
בברכה,

פרופ' לילי אורלנד-ברק
הדיקן ללימודים מתקדמים
העתקים:
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
ד"ר שרון לינק ,מזכיר אקדמי
ראשי מנהל פקולטטיים
עוזרות מנהליות לראשי החוגים

דיקני פקולטות
גב' סיגלית רג'ואן ,ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
גב' ציפי גליל ,ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שני
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