בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן
מודיע על פתיחת הרשמה לתכנית

מלגות למשתלמי בתר-דוקטור ע"ש קרייטמן
לשנה האקדמית תשע"ו
רשאים להגיש בקשה למלגה מועמדים שסיימו את הדוקטורט בחמש שנים האחרונות או שנמצאים
בשנת הלימודים האחרונה לתואר זה והשתלמות זו לא תתבצע עם המנחה של התואר השלישי.

מוצעות מסגרות תמיכה לבחירת המנחה והתחייבותו ,בהתאם לתקציבו ,ובמימון משותף ושווה על
ידי בי''ס קרייטמן והמנחה המארח.
גובה המלגה ינוע בין  ₪ 49,363לשנה ) 8מנות מלגה בחודש 4:קרייטמן  4 +מנחה( ועד 80,215
 ₪לשנה ) 13מנות מלגה חודש 6.5 :קרייטמן  6.5+מנחה(
תתאפשר תמיכה מהפקולטה או המחלקה עד לסכום של  12,340ש"ח מהסכום הכולל ) 2מנות
לחודש( ,על הפקולטה להתחייב על כך בטופס המלגה .המנחה יוכל לתגבר המלגה בהתאם לכללי
המלגות.







המלגה מותנית במציאת מנחה מארח )לא תתאפשר השתלמות עם המנחה של התואר
השלישי(.
המלגה ניתנת להארכה לשנה נוספת לאחר הגשת דוח התקדמות לבי''ס קרייטמן ללימודי
מחקר מתקדמים מאושר ע"י המנחה וקבלת אישור לשנה נוספת של המלגה מבי"ס קרייטמן.
סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה ,שיזכו במלגה ,יוכלו להתחיל המלגה רק לאחר
שיסיימו את המחויבויות האקדמיות שלהם לתואר שלישי ,כולל הגשת התזה לשיפוט.
המועמדות תוגש למזכירות המחלקה של המנחה המיועד באמצעות דוא"ל .המועמדים יוגשו
לוועדה האוניברסיטאית בבי''ס קרייטמן במרוכז על ידי הפקולטה המארחת.
הזכייה במלגה הינה על בסיס תחרותי
הארכה לשנה שנייה מותנית בהצגת אישור סופי לתואר דוקטור
המועד האחרון להגשת טפסי ההרשמה והמועמדות למחלקה:

 26בפברואר 2015
תשובות תינתנה בחודש אפריל 2015
הנחיות להגשה :
הבקשה תוגש כקובץ יחיד סרוק )  (PDFהכולל לפי הסדר הבא:
א .טופס מלגה  -אשר יוגש למחלקה/למנחה המיועד יכלול:
 .1קורות חיים ורשימת פרסומים  -יש לפצל בין פרסומים בכתבי עת שפיטים לבין כנסים.
לגבי כתבי עת  -יש לציין  Impact Factorודרוג של העיתון בתחומו .בתחומים בהם

.2
.3
.4
.5

מקובל להשתמש במקור מדרג שונה  -יש לציין מה מקור הדרוג .לגבי פרסום מאמרים
בכנסים  -יש לציין מהו אחוז הקבלה של הכנס ומה חשיבות הכנס בתחום.
המועמד יצרף לקובץ עד שני מאמרים מרכזיים המסכמים את הישגיו בעבודת הדוקטורט
במידה וקיים אישור הגשת העבודה לשיפוט/אישור על קבלת התואר -המלגאי לא יוכל
להתחיל את ההשתלמות לפני שיגיש את התזה.
שלוש המלצות כאשר אחת ההמלצות מהמנחה לדוקטורט  -ההמלצות תשלחנה ישירות
למזכירות המחלקה או הפקולטה המארחת והן יאוחדו ע"י המחלקה או המנחה עם טופס
המלגה שהוגש ע"י המועמד.
הצעת מחקר מאושרת על ידי המנחה המארח באורך של עד שני עמודים ,גם כן יצורף
לקובץ.

ב .טופס ריכוז מועמדים-ימולא ע"י המועמד ,באקסל ,ויועבר למזכירות המחלקה המארחת כקובץ
נפרד מטופס הבקשה.
טפסי הרשמה ומידע לגבי תנאי המלגה ניתן למצוא באתר בי"ס קרייטמן
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' רחל ויסמן
לבית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
טלפון , 08 6472710 :דוא"לweismanr@bgu.ac.il :

Ben-Gurion University of the Negev
Kreitman School for Advanced Graduate Studies
Hereby announces the enrollment for

Kreitman Post-Doctoral Scholarships for the
academic year 2015-2016
The program is open for candidates that have completed their PhD studies
within the past five years and are interested in performing research at the BenGurion University of the Negev
Candidates must first find a host advisor
The Post-Doctoral research will not be conducted under the supervision of the PhD
advisor
Types of scholarships are offered from 49,363 IS per year (8 units per month: 4 units
from Kreitman + 4 units from the advisor) up to 80,215 IS per year (13 units per
)month: 6.5 units from Kreitman + 6.5 units from the advisor
The scholarships will be covered in equal shares by the Kreitman School and the host
advisor.

The Advisor is welcome to increase the fellowship in accordance with the BGU
scholarship regulation.
The host faculty or department may also participate in funding the scholarship up to
12,340 IS (2 units per month) of the total sum.
 The scholarship may be extended for a second year, pending submission of an
advancement report approved by the advisor to the Kreitman School and pending
approval for the second year by the Kreitman School.
 Applications will be received from candidates that have completed their PhD studies
within the past five years, or that are currently in their final year of their PhD studies.
In such cases, the scholarship will be activated pending submission of their PhD
thesis and completion of all other academic requirements towards receiving the PhD
degree.
 The applications should be submitted to the host department by e-mail. The
applications will be submitted to the University Committee at the Kreitman School
by the host faculty.
 The scholarship will be awarded on a competitive basis.
Instructions for Submission

2.
3.
4.

5.
6.

A. Application Form including:
1. CV and List of Publications - the list should separate between papers that
were published in peer reviewed journals and papers that were published
in scientific conferences. Journal names should be accompanied by
Journal ranking information. Similarly, acceptance rate must be included
for the scientific conferences
The candidate will enclose up to two articles to the PDF file that represent his major
findings and achievements from the PhD studies.
Formal approval of PhD degree or formal approval that the PhD thesis was submitted
in the last year.
Three reference letters, one of the letters should be from the PhD mentor. The
reference letters should be sent directly to the host faculty or department. The letters
will be joined together, by the advisor or department secretariat, with the application
form that was submitted by the student.
A proposal for the planned research approved by the host, up to two pages (should
also be included in the PDF file)
A summary form from the faculty that grades the applicants and explains the grading
(submitted separately).

The deadline for submission to the host Department/Advisor is
February 26, 2015
Decisions will be made April 2015
Forms can be downloaded from
http://in.bgu.ac.il/en/kreitman_school/Pages/Scholarships-and-Awards.aspx

***
For further details please contact
The Kreitman School of Advanced Graduate Studies,
Ben-Gurion University
Beer-Sheva
Telephone: 08-6472710
Email : weismanr@bgu.ac.il

