תקנון התכנית למלגות לבתר דוקטורט
לשנת 2015-2014
א.

כללי:

 .1מטרת התכנית הינה לאפשר התמחות בתר דוקטור למי שקבלו דוקטוראט במהלך
חמש השנים האחרונות .
 .2יכולים להגיש גם מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לדוקטורט .אם
יזכו  -המלגה תופעל רק לאחר שהגישו את התיזה.
 .3ההשתלמות זו לא תתבצע עם המנחה של התואר השלישי.
 .4המועמדים יוגשו באמצעות הפקולטה המארחת ,ובחירתם תתבצע ע"י ועדת
תלמידי המחקר האוניברסיטאית.
 .5המלגה הינה לתקופה של שנה עם אפשרות להארכה לשנה נוספת .בקשה להארכת
המלגה תכלול דו"ח התקדמות של השנה הראשונה ,המלצת המנחה והמחלקה
המארחת .הבקשות תובאנה לדיון בפני ועדת תלמידי המחקר בבי''ס קרייטמן או
מי מטעמה.
.6

מוצעות מסגרות תמיכה לבחירת המנחה ,בהתאם לתקציבו ,המותנות באישור המנחה
ובמימון משותף ושווה על ידי בי''ס קרייטמן והמנחה המארח .
החל מ ₪ 49,363לשנה ) 8מנות מלגה בחודש 4:קרייטמן  4 +מנחה( ועד 92,556₪
לשנה ) 15מנות מלגה חודש7.5:קרייטמן  7.5+מנחה(

תתאפשר תמיכה מהפקולטה או המחלקה עד לסכום של  12,340ש"ח מהסכום הכולל )2
מנות לחודש(.
 .7המנחה יוכל להגדיל את סכום המלגה עד לתקרה המותרת על פי תקנון המלגות
האוניברסיטאי ) 20מנות מלגה לחודש(.

ב.
.1
.2
.3
.4

תנאים להגשת מועמדות:
זכאים להגיש מועמדות למלגה מועמדים ,שתאריך הזכאות לתואר הוא לא מאוחר
מחמש השנים האחרונות ,או מועמדים אשר נמצאים בשנה האחרונה ללימודי
הדוקטורט.
מועמדים/זוכים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר זה יוכלו לקבל את
המלגה רק לאחר שסיימו את המחויבויות האקדמיות שלהם לתואר שלישי כולל
הגשת התזה לשיפוט.
המועמדות מחייבת מציאת מנחה מארח ,ההשתלמות זו לא תתבצע עם המנחה של
התואר השלישי.
הזכיה במלגה הינה תחרותית והזכיה בה תתבסס על הצטיינות במחקר.

 .5המלגה תוענק במימון משותף על ידי בי''ס קרייטמן והמנחה המארח בחלקים שווים.
 .6הגשת המועמדות תתבצע באמצעות המחלקות .המועמדים ידורגו ע"י הועדה
הפקולטית .ההחלטה לגבי הענקת המלגה תתבצע על ידי ועדת תלמידי המחקר
האוניברסיטאית.
 .7המלגה תוענק לשנה עם אפשרות הארכה לשנה נוספת .בקשות להארכת המלגה
יכללו בנוסף דו"ח התקדמות של שנה ראשונה והמלצת המנחה.
הבקשות תובאנה לדיון בפני ועדת תלמידי המחקר בבי''ס קרייטמן או מי מטעמה.
 .8אישור המלגה לשנה השניה מותנה באישור סופי של התואר השלישי.

ג .קריטריונים להענקת המלגות:
.1

הישגים בולטים במחקר  -פרסומים קודמים בעתונות נסקרת איכותית.

.2

הצטיינות מוכחת בעבר  -ציונים מכל התארים ,פרסים ומלגות קודמים.

.3

מכתבי המלצה והערכת הישגים .רצוי שאחד המכתבים יהיה מהמנחה
לדוקטורט.

ד .נוהל הגשת מועמדות:

הבקשה תוגש כקובץ אחד סרוק )  (PDFהכולל לפי הסדר הבא:
.1
.2

.3
.4
.5

.6

טופס מלגה יוגש למחלקה המארחת.
קורות חיים ורשימת פרסומים  -יש לפצל בין פרסומים בכתבי עת שפיטים לבין כנסים .לגבי כתבי
עת  -יש לציין  Impact Factorודרוג של העתון בתחומו .בתחומים בהם 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
אישור הגשת העבודה לשיפוט/אישור על קבלת התואר
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.
טופס ריכוז מועמדים-ימולא ע"י המועמד ,באקסל ,ויועבר למזכירות המחלקה המארחת כקובץ–
ללא קשר לטופס.

ה .התחייבות המלגאי והמנחה:
המלגאי/ת והמנחה מתחייבים כלפי האוניברסיטה:

 .1המלגאי יעמוד בכללי המלגות של האוניברסיטה ,להלן קישור לכללי המלגות:
-/http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/scholarכללי_המלגות-
_תוקף_אפריל_pdf.2013
.2
.3
.4
.5

הגשת דו"ח שנתי על המחקר.
המנחה ידווח לבי"ס קרייטמן על פרסומים שהניב מחקר זה ,גם אם יוגשו לפרסום
לאחר סיום תקופת המלגה.
המלגאי והמנחה מתחייבים שכל פרסום הנובע מהמחקר של המלגאי יכלול את שם
האוניברסיטה ,גם אם הפרסום יצא לאחר תום המלגה.
הפסקה בעבודת המחקר מחייבת את אישור בי"ס קרייטמן .

מועד הגשה אחרון למחלקה המארחת  8מאי 2014
יש למלא טופס הבקשה באופן מקוון ולשלוח למחלקה המארחת בדואר
האלקטרוני.
החלטות הועדה האוניברסיטאית תשלחנה במהלך חודש יולי 2014

