קול קורא :מלגאי ממשיך :מלגת פוסט דוקטורט קצרת מועד בתמיכת בי''ס
קרייטמן
בי''ס קרייטמן מודיע על הגשת מועמדות למלגת פוסט דוקטורט קצרת מועד
לתלמידי אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
המלגה מיועדת לתלמידים אשר הגישו בזמן את התיזה לשיפוט לבית ספר קרייטמן,
במהלך תשע''ד או תשע"ה ואשר מעוניינים להישאר מספר חדשים כדי לפרסם את
ממצאי המחקר שלהם.
המלגה תאושר ותוענק על בסיס תחרותי.
גובה המלגה
מוצעות מסגרות תמיכה לבחירת המנחה ,בהתאם לתקציבו ,המותנות באישור
המנחה ובמימון משותף ושווה על ידי בי''ס קרייטמן והמנחה המארח:
גובה המלגה החל מ 8 -מנות מלגה בחודש ) 4קרייטמן  4 +מנחה( ועד  13מנות
מלגה חודש 6.5):קרייטמן  6.5+מנחה( המנחה יוכל להגדיל את סכום המלגה עד
לתקרה המותרת על פי תקנון המלגות האוניברסיטאי ) 25מנות מלגה לחודש
בהתאם לכללי המלגות(.
תתאפשר תמיכה מהפקולטה או המחלקה עד ל  2מנות לחודש .על הפקולטה
להתחייב על כך בטופס המלגה ,לא תקף בכל הפקולטות.

תנאים להגשת מועמדות:
מועמדים אשר הגישו בזמן את התיזה לתואר דוקטור לבי''ס קרייטמן
בתשע"ד או אלה שמתכננים להגיש בתשע"ה במועד:
 4-4.5שנים מתחילת הלימודים במסלול הרגיל ,או  5שנים במסלול
.1
הישיר.
 .2מועמדות שילדו במהלך הלימודים תוכלנה להגיש מועמדות אם התיזה
הוגשה לאחר  5שנות לימודים במסלול הרגיל ,או  6שנים במסלול
הישיר.
 המלגה מוגבלת לתקופה עד  ,30.9.2015המלגה לא תמשיך מעבר למועד זה,
או לשנה השנייה.
התחייבות המלגאי והמנחה:
המלגאי/ת והמנחה מתחייבים כלפי האוניברסיטה:
 .1המלגאי יעמוד בכללי המלגות של האוניברסיטה ,ובנהל האקדמי של
משתלמי בתר דוקטור.
להלן קישור לכללי המלגות
/http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/scholarכללי_מלגות-
_נוסח_מעודכןpdf.2014_2_9_-
להלן קישור לנהל בתר דוקטור:
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx
 .2הגשת דו"ח שנתי על המחקר.
 .3המלגאי ידווח לבי"ס קרייטמן על פרסומים שהניב מחקר זה ,גם אם יוגשו
לפרסום לאחר סיום תקופת המלגה.

 .4המלגאי והמנחה מתחייבים שכל פרסום הנובע מהמחקר של המלגאי
יכלול את שם האוניברסיטה ,גם אם הפרסום יצא לאחר תום המלגה.
אופן הגשת המועמדות:
 טופס בקשה.
 קורות חיים ורשימת פרסומים.
 תקציר עבודת המחקר.
 מכתב המנחה בו יפרט מה הסטודנט פרסם בלימודי הדוקטורט או אם ישנם
מאמרים שהוגשו ונמצאים בשיפוט ומה הסיכוי לפרסום מאמרים שיוכנו
במהלך התקופה הממומנת .המנחה יפרט את עיקרי הממצאים שממתינים
לפרסום ,לאיזה עיתון מתוכנן המאמר להיות מוגש .נקודה זו היא קריטית
בשיקולי הוועדה שתדרג את התלמידים ותחליט על הזוכים.
 הסטודנט יצרף מידע על מאמרים שהוגשו לפרסום )אישור מערכת מהעיתון
אליו נשלח המאמר( ,ויסביר מהם השיקולים שלו לשלוח חומר שלא נשלח
לפרסום לעיתון מקצועי זה או אחר ומה סיכויו להוציא את המאמר במהלך
התקופה הקרובה.
 דו"ח התקדמות אחרון במהלך הדוקטורט.
הגשת מועמדות למחלקה עד לתאריך 6.8.14

