כ"ה ניסן תשע"ח
 10אפריל 2018
לכבוד
חברי הסגל האקדמי
שלום רב,
הנדון :קול קורא לתכנית מלגות הות"ת לבתר דוקטורנטיות מצטיינות ,מחזור ו' (תשע"ט תש"פ(
הרשות ללימודים מתקדמים שמחה להודיע על פתיחת מחזור חדש להענקת מלגות ות"ת לבתר דוקטורנטיות מצטיינות ,מחזור ו'
)תשע"ט -תש"פ( .מטרות התכנית הן לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות (פוסט
דוקטורט) באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ,במטרה לנסות ולקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות
ובטווח הארוך ,להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל.
סכום ותקופת המלגה:
בהתאם להחלטת הות"ת ,השנה תהיה קורלציה בין מצב המשפחתי של המלגאית וסכום המלגה כמפורט להלן:
מצב המשפחתי
רווקה
נשואה
נשואה 1 +
נשואה  2 +ויותר

גובה המלגה לשנה
$ 30,000
$ 33,000
$ 36,000
$ 40,000

לתשומת ליבכם:
 המלגה תינתן לתקופה של שנתיים לכל היותר .הענקת המלגה בשנה השנייה תותנה בפעילותה האקדמית של המלגאית ובהעברתהדיווח על פעילות זו.
 המלגה מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן :הוצאות מחיה ,כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחהלחו"ל.
תנאי הגשה:
 .1ההשתלמות תתקיים באחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם.
 .2על המועמדת שהוגשה ע"י האוניברסיטה להציג מכתב המאשר את קבלתה לאוניברסיטה בחו"ל.
 .3ות"ת מעודדת הגשה לקרנות מחקר אחרות אם זה מהמוסד הקולט או מכל קרן אחרת .על המועמדת לפרט באילו מלגות
זכתה ולאילו קרנות הגישה בקשה.
 .4על המועמדת לקבל את התואר השלישי שלה לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות או שביום היציאה להשתלמות לא
חלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת התואר השלישי שלה;
 .5ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחום המדעי של המועמדת;
 .6במשך תקופת ההשתלמות תקדיש המועמדת את מלא זמנה לפעילות האקדמית באוניברסיטה בה היא משתלמת.
 .7במסגרת תכנית זו לא תוגש מועמדת ,אשר היתה בעבר בעלת מינוי כחברת סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל (מדרגת מרצה או
דרגה מקבילה ומעלה) ,במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל.
 .8על המועמדת להצהיר כי לקראת השלמת ההשתלמות בחו"ל ,תפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ( ,אוניברסיטאות ומכללות
אקדמיות כולל אוניברסיטת חיפה) בבקשה להצטרף כחברת סגל ובמידה שיקבל הצעה כזו אכן תצטרף אל חברי הסגל
לאוניברסיטה.
 .9במידה ותחליט המלגאית,לא לחזור לאחד המוסדות בארץ ,למרות שקיבלה הצעה כנ"ל ,היא תידרש להחזיר את המלגה.
 .10תתאפשר הגשת מועמדות אשר התקבלו להשתלמות פוסט דוקטורט במסלול המשולב (חלקו בארץ ,חלקו בחו"ל(
מסמכים להגשת בקשה למלגה:
 .1טופס בקשה למלגת בתר-דוקטורט (רצ"ב)
 .2מכתב המלצה מראש היחידה המקבלת (החוג ,המכון או המרכז)
 .3שתי המלצות :ממנחה עבודת הדוקטורט ומחבר סגל נוסף אשר מכיר/לימד את המועמדת.
 .4תעודת דוקטורט או אישור על סיום חובות השמיעה ותאריך הגשת העבודה.

אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה 3498838
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel
פקס - Fax: 972-4-6647936 :טלפוןPhone: +972- 4-6647936 :
E-mail: saminpu1@univ.haifa.ac.il

.5
.6
.7
.8

פירוט תמציתי של עבודת הדוקטורט של המועמדת וכן התוכנית להמשך השתלמות הפוסט -דוקטורט.
קורות חיים מעודכנים .נא לערוך את קורות החיים בהתאם לדוגמת הרצ"ב.
טבלה מרוכזת למועמדת בפורמט אקסל
טופס הצהרה חתום (מצ"ב)

הליך בחירת המועמדות
ההגשה תתבצע ע"י המועמדת ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים ,באישור והמלצות המנחים בלבד .הדיקן ללימודים
מתקדמים תבחן את מכלול הבקשות למלגות ההצטיינות בהתאם לנתוני המועמדות ושיקולי המוסד.
תהליך הגשת המסמכים
את המסמכים יש לשלוח עד ליום  15.5.2018שעה  ,12:00בקובץ  PDFבדוא"ל לגב' סוזן אמניפור saminpu1@univ.haifa.ac.il
ולהגיש  9עותקים קשיחים כל עותק בניילונית נפרדת (שמרדף) – עותקים אלו ישלחו לות"ת ככל והמועמדות למלגה תאושר .
את העותקים יש להביא לקומה  10חדר ( 1015ניתן גם להשאיר העותקים בתא של סוזן במגדל אשכול קומה  )25בקשות שתגענה
בחסר  ,או לאחר המועד הנקוב לא יכובדו.
בברכה,

פרופ' לילי אורלנד-ברק
הדיקן ללימודים מתקדמים
העתקים:
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
גב' שושי לנדמן ,מזכיר אקדמי
ראשי מנהל פקולטטיים
עוזרות מנהליות לראשי החוגים

דיקני פקולטות
גב' סיגלית רג'ואן ,ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
גב' סוזן אמינפור ,אחראית על בתר דוקטורנטים ופרויקטים
גב' ציפי גליל ,רמ"ד מלגות
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