כללים להענקת מלגת פוסט דוקטורט למלגאים שהאוניברסיטה רוצה
להחזיר כחברי סגל בעתיד.
סיכום דיונים בהשתתפות פרופ' יוסי קוסט ,פרופ' שלומי דולב ,פרופ' פדרו
ברלינר ,פרופ' מיכל שפירא )יו''ר(
מטרת התכנית :לאפשר למחלקה לגייס בעתיד דוקטורנט מעולה המתמחה
בתחום חיוני אשר בו המחלקה אינה מצליחה לגייס מועמדים ראויים.
 .1המועמדות לקבלת מלגת פוסט-דוק מאב"ג תהיה פתוחה לתלמידי כל אוניברסיטאות
המחקר בארץ.
 .2הבקשה תוגש במהלך השנה האחרונה ללימודים ,שנה לפני מועד הגשת התיזה
 .3הדיון במועמדות למלגה מותנה במכתב קבלה מהמנחה המארח בחו''ל וקבלת אישור
ממנו על השלמת המלגה עד לרמה של מלגת קיום מקובלת במקום.
 .4אישור המלגה מותנה בסיכוי סביר לקיומו של תקן פנוי בזמן חזרתו של המלגאי
ארצה ,על פי הערכה של רמ''ח  ,דיקן ורקטור ואישור האגף לתכנון ותקצוב.
 .5סכום המלגה לא יעלה על  25,000דולר לשנה ,למשך עד שנתיים .המלגה לא
תאושר אם לא תהיה תמיכה ממקור מקביל.
 .6המלגאי יוכל להגיש בקשה להיעדרות מהארץ לתקופה נוספת של שנה כפוסט
דוקטורנט ,ללא מימון מאב''ג ,מבלי להידרש להחזרת המלגה באופן מידי .האישור
יינתן על ידי הרקטור ,לאחר התייעצות עם הדיקן והרמ''ח.
 .7המלגאי יחתום על הסכם עם אב''ג.
 .8המחלקה מחויבת לפרסם את התקן הפנוי ,ומועמדותו של המלגאי תישקל מול
מועמדים אחרים לתקן.
 .9אב''ג לא מחויבת להציע למלגאי תקן אקדמי בתום תקופת הפוסטדוקטורט.
לקראת תום תקופת ההתמחות אב''ג תודיע למועמד אם מעוניינים לקלוט אותו כחבר
סגל .במידה וכן  -המלגאי יחויב להצטרף לאב''ג ,אך אם יחליט המילגאי לא להיענות
להצעה יהיה עליו להחזיר את סך המלגות שקיבל מאב''ג כולל ריבית והצמדה
 .10המלגה תמומן במשותף ע''י המחלקה/הפקולטה והנהלת האוניברסיטה.
 .11אישור המלגה יינתן ע''י פורום ההנהלה )נמ''ר(
 .13המלגה מיועדת למלגאים המתמחים בתחומים ייחודיים בהם קשה לגייס חברי סגל.
על המחלקה המגישה את המועמד לספק הוכחות לכך שלא הצליחו לגייס חבר סגל
אחר בתחום.
 .14המלגה מותנית בכך שהמלגאי ישתלם במוסד מוביל בתחום אצל ראש קבוצה מוביל.
 .15המלגה מיועדת לתלמידים מצטיינים ובולטים ,בעלי הישגים יוצאי דופן במהלך
הדוקטורט המלגה מותנית בהצגת תיק אישי חזק ,הכולל מכתבי המלצה מחוקרים
ידועי שם המובילים בתחום המחקר של התלמיד ,תוך שהם מתייחסים לאפשרות של
קליטת התלמיד כחבר סגל בעתיד.
 .16הדיקן יביא לידיעת הרמ''חים בפקולטה שלו את הכוונה ליעד דוקטורנט מצטיין
לקליטה עתידית לפני שיוצג המלגאי לנמ''ר.

