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הנדון :מלגות השתלמות בחו"ל לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות
ע"ח ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה הודיעה על מחזור ו' של התוכנית המיועדת לדוקטורנטיות מצטיינות המעוניינות
להשתלם כבתר-דוקטורנטיות במוסד אקדמי מוביל בחו"ל .מטרת התוכנית הינה לקלוט אותן עם סיום
ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות בארץ ובטווח הארוך להגדיל את מספר חברות הסגל
האקדמי.
גובה המלגה הינו  30-40אלף דולר לשנה (בהתאם למצב המשפחתי) .המלגה תינתן לתקופה של שנתיים לכל
היותר.
בהתאם לתקנון התוכנית יוגשו רק מועמדות העומדות בתנאים הבאים:
 )1המועמדות זכו במלגת קיום נוספת.
 )2בכוונתן לצאת להשתלמות בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים .תתאפשר הגשת מועמדות להשתלמות
בתר דוקטורט במסלול משולב (חלקו בארץ וחלקו בחו"ל).
 )3המועמדות צפויות לקבל את התואר השלישי לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות ובעת תחילת
השתלמותן לא עברו ארבע שנים ממועד קבלת הדוקטורט.
 )4לא תוגשנה מועמדות אשר היו בעבר בעלות מינוי כחברות סגל אקדמי בכיר ,במסלול רגיל.
מועמדות מתאימות נדרשות להגיש:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

קורות חיים כולל רשימת פרסומים (חובה – פרסום של שני מאמרים לפחות).
טופס מועמדות (מצורף).
פירוט תמציתי של עבודת הדוקטורט ותוכנית להמשך השתלמות לבתר דוקטורט.
מכתב פניה המפרט את מקום ההשתלמות ומקורות המימון הנוספים העומדים לרשות המועמדת.
 3המלצות (המלצה אחת ממנחה הדוקטורט).
מכתב הזמנה ממנחה ההשתלמות בחו"ל.
התחייבות להשתלם בחו"ל לפחות שנתיים ולהקדיש את מלוא הזמן לפעילות האקדמית באוניברסיטת
ההשתלמות.
הצהרת המועמדת כי לקראת השלמת ההשתלמות בחו"ל תפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ בבקשה
להצטרף כחברת סגל ,ובמידה שיבשילו התנאים לכך אכן תצטרף אל אחד מהם כחברת סגל .במידה
ותחליט לא לחזור לאחד המוסדות בארץ ,למרות שהבשילו התנאים לכך ,תידרש להחזיר המלגה.
מכתב הדיקן המפרט את הפוטנציאל של המועמדת וסיכויי קליטתה כחברת סגל לאחר סיום ההשתלמות
לבתר-דוקטורט.

אנא הגישו תיקי המועמדות ב 7-עותקים בדואר עד לתאריך  .10/05/2018לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך
זה .בנוסף יש להעביר קובץ  PDFאחד עבור כל מועמדת בדואר אלקטרוני לkayellet@tx.technion.ac.il :
בברכה,

פרופ' חגית עטיה
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