קול קורא להגשת מועמדות לקבלת
מענק על עבודות דוקטורט או תזה
נוש א י ה ע ב וד ות
 .1התפתחויות במערכת היחסים בין המדינה למיעוט הערבי בישראל בעשרים האחרונים.
 .2השלכות והשפעות הקורונה על החברה בישראל ובמיוחד בממשק בין החברה היהודית לערבית.
 .3המערכת הפוליטית הישראלית ומיקומם של האזרחים הערבים.
 .4מערכת המשפט וזכויות האזרחים הערבים.
 .5האלימות בחברה הערבית ותפקידה של משטרת ישראל במניעתה.
 .6השתלבותם של האזרחים הערבים במשק והכלכלה בישראל.

ק ר י ט ר י ו נ י ם ל ה ג ש ת מ ו ע מ ד ות
תלמידי/ות התואר השלישי והתואר השני ,אשר מצויים/ות במהלך כתיבת עבודת דוקטורט לאחר שהצעת המחקר
נשפטה ואושרה או תזה העוסקות בנושאים אלו ,מוזמנים/ות להגיש את מועמדותם/ן לקבלת מענק כספי .המלגות
הן בסך  ₪ 12,000לתלמידי/ות הדוקטורט ו ₪ 5000 -לתלמידי/ות התואר השני.
** תלמידי/ות הדוקטורט יהיו מחויבים/ות בכתיבת מאמר קצר בשפה העברית עבור המכון המבוסס על עבודתם/ן.
המאמרים שיימצאו מתאימים ויעמדו בסטנדרטים המחקריים המתאימים יפורסמו במסגרת המכון לאחר שיעברו
שיפוט אקדמי כמקובל.
** כלל הזוכים/ות במלגות יתחייבו להגיש עותק של עבודתם/ן למכון בתום הכתיבה ולציין את קבלת המלגה בדברי
התודות.
הגשת מועמדות :יש להגיש את הפריטים הבאים בקובץ  PDFאחד:
 .1נושא העבודה ותקציר בהיקף של עד  5עמודים ,הכולל את רציונל המחקר ,מסגרתו התיאורטית ,סקירת
ספרות קצרה ,מתודולוגיה ,מבנה המחקר ואופן ביצועו .יש להקפיד להפריד בין חלקי התקציר בצורה
ברורה.
 .2אישור על הצעת העבודה מרשויות אקדמיות מתאימות )אישור מעבר לשלב ב' לדוקטורנטים ואישור הצעת
התיזה למסטרנטים( .המלגה איננה מיועדת למי שכבר מסר/ה את העבודה לשיפוט.
 .3שני מכתבי המלצה )אחד ממנחה/ת העבודה( .מכתבי ההמלצה אמורים להישלח על ידי הממליצים ישירות
למייל המכון.
 .4ק ו ר ו ת ח י י ם א ק ד מ י י ם.
 .5מידע על מלגות ופרסים נוספים שהוענקו עבור העבודה .למגישים בפעם השנייה ,חשוב לציין זאת ולדאוג
להמלצות מעודכנות.
 .6פרטים אישיים :יש לציין על הבקשה שם מלא ,כתובת ,מס' טלפון ,מס' ת.ז .וכתובת דואר אלקטרוני.

את כל החומרים המפורטים לעיל יש להגיש ב 2 -עותקים בדואר רגיל וכן למייל המכון בקובץ אחד מרוכז
בפורמט  ,PDFלא יאוחר מתאריך ה.15/01/2021 -
כתובת למשלוח :מכון וולטר ליבך לחקר הדו-קיום היהודי-ערבי ,בניין נפתלי ,קומה  ,5הפקולטה למדעי החברה,
אוניברסיטת תל אביב ,תל אביבlebachinst@tauex.tau.ac.il 6997801 ,

