תכנית מלגות פרת לדוקטורט לשנת הלימודים תשע"ו

תקנון
כללי
 .1מלגת פרת היא מלגה פנים אוניברסיטאית .מטרת התכנית :עידוד סטודנטים מצטיינים
לפנות למחקר .עיסוק בעבודה התנדבותית ותרומה לקהילה יהוו גורם משמעותי
בבחירת הזוכים .המועמדים צריכים להראות הבנה ומעורבות בנושאים אתיים
וחברתיים .המלגה משלבת פעילות אינטלקטואלית .יתקיים כנס שנתי ופורומים לדיונים
בינתחומיים שבהם ישתתפו כל מקבלי המלגה בכל הרמות.
 .2המלגה על סך  ₪ 55,440לשנה –  10מנות מקרן פרת  2 +מנות מצ'ינג ממנחה.
בהיעדר תמיכה של המנחה ,יתאפשר למחלקה או לפקולטה לבצע השלמה ,חלקית או
מלאה ,אך הבקשה תהיה בסדר עדיפות נמוך יותר.
 .3משך המלגה לדוקטורנטים 3 :שנים.
 .4כל פקולטה רשאית להגיש  6מועמדים למלגת דוקטורט ,העומדים בתנאי התקנון.
תנאים להגשת מועמדות
 .1המועמד/ת למלגה יהיה בעל הצעת מחקר מאושרת שהחל או יחל את לימודי
הדוקטורט באוניברסיטה בשנת הלימודים תשע"ה או תשע"ו.
 .2עדיפות תינתן למועמדים שלא זכו במלגה תחרותית נוספת.
תיק המועמד יכיל
 .3קורות חיים
 .4רשימת פרסומים מפורטת  -רשימת הפרסומים תכלול את שמות המחברים לפי סדר
הופעתם ,שנה בה פורסם המאמר ,כותרת המאמר ,שם הז'ורנל בו התפרסמו
המאמרים ,כולל מספר כרך ועמודים .ברשימה יש לכלול רק פרסומים בעיתונות
שפיטה ,ולהפריד בין מאמרים המסכמים מחקר מקורי לסקירות מדעיות .יש לציין דרוג
העיתון )(impact factor and journal ranking
 .5פירוט כתוב של מעורבות המועמד/ת בעבר ובהווה בעבודה התנדבותית ותרומה
לקהילה תוך הצגת הבנה ומעורבות בנושאים אתיים וחברתיים .יש לציין פעילות
התנדבותית/חברתית מתוכננת במהלך ההשתלמות.
 .6גיליון ציונים של התואר הראשון והשני )כולל ממוצעים וציון עבודת התזה ,וציון
הבחינה(.
 .7לפחות שתי המלצות מחברי סגל בכיר באוניברסיטה )המלצה אחת מהמנחה
לדוקטורט(.
 .8אישור הצעת מחקר של בית ספר קרייטמן  -אתחול המלגה יתאפשר רק לאחר הגשת
הצעת המחקר .המלגה מוגבלת לתקופה הנורמטיבית של לימודי הדוקטורט ,אך לא
תעלה על  3שנים.
 .9מכתב מצ'ינג של המנחה ל 2-מנות מלגה בחודש ל 3-שנות מלגה.
 .10התחייבות להשתתף במפגשי הפעילות של הקרן.

את רשימת המועמדים הפקולטית יש להעביר בטבלת ריכוז מועמדים הרצ"ב.

הגשת דו"ח התקדמות
בסוף חודש יוני של כל שנה אקדמית יגיש המלגאי עותק של דו"ח התקדמות האחרון שהוגש
לבית ספר קרייטמן חת ום ע"י המנחה ובקשת להארכת המלגה בשנה נוספת ,במידת הצורך
במסגרת  3שנות המלגה.
מועמד יוכל להגיש מועמדות למספר מקורות מימון פנים אוניברסיטאיים,
* אך באם זכה ביותר ממקור אחד יקבל תמיכה בגובה המלגה הגבוהה מבניהן.
* מלגה ממקורות פנים אוניברסיטאיים הינה כל מלגה המשולמת מתקציבה השוטף של
האוניברסיטה ו/או מתקציבי הפרויקטים המיוחדים ו/או מקרנות אוניברסיטאיות.
לתשומת לב המועמדים/ות! תעסוקה נוספת חייבת להיות באישור המנחה ,המחלקה ודיקן בי''ס
קרייטמן ,ואינה יכולה לעלות מעבר ל  50%משרה.

*המלגה תהיה כפופה לכללי המלגות :
/http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/scholarכללי_מלגות_-נוסח_מעודכן-
_pdf.2014_2_9

