אל :דיקני הפקולטות
מנהל המכונים לחקר המדבר
מאת :פרופ' סטיב רוזן – המשנה לרקטור

שלום רב,
הנדון :תכנית מלגות פרת לדוקטורט ופוסט דוקטורט לשנת הלימודים תשע"ה
 .1קרן פרת ממשיכה את תכנית מלגת פרת לתלמידי דוקטורט ובתר דוקטורט לשנת הלימודים
תשע"ה.
 .2מטרת 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.
 .3כל פקולטה רשאית להגיש עד  5מועמדים למלגת בתר דוקטורט ועד  5מועמדים למלגת
דוקטורט העומדים בתנאי התקנון.
 .4הבקשות למלגה יוגשו מדורגות )דוקטורט ובתר דוקטורט בנפרד( לרכזת המלגות
 dmarcus@bgu.ac.ilלא יאוחר מתאריך .31.08.2014
 .5הזוכים יחויבו להשתתף בסמינר שיתקיים בתשע"ה – פרטים יפורסמו בהמשך.
בברכה,

פרופ' סטיב רוזן
המשנה לרקטור

תכנית מלגות פרת לדוקטורט לשנת הלימודים תשע"ה

תקנון
כללי
 .1מלגת פרת היא מלגה פנים אוניברסיטאית.
 .2מטרת 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.
 .3המלגה בסך  ₪ 30,000בשנה.
 .4משך המלגה 3 :שנים
תנאים להגשת מועמדות
 .1המועמד/ת למלגה יהיה בעל הצעת מחקר מאושרת שהחל או יחל את לימודי הדוקטורט
באוניברסיטה בשנת הלימודים תשע"ג או תשע"ד.
 .2עדיפות תינתן למועמדים שלא זכו במלגה תחרותית נוספת.
המלגאי מתחייב
סטודנט הזוכה במלגה מתחייב להשתתף במפגשי הפעילות של הקרן.
הגשת דו"ח התקדמות
בסוף חודש יוני של כל שנה אקדמית יגיש המלגאי עותק של דו"ח התקדמות האחרון שהוגש לבית
ספר קרייטמן חתום ע"י המנחה ובקשת להארכת המלגה בשנה נוספת ,במידת הצורך במסגרת 3
שנות המלגה.
מועמד יוכל להגיש מועמדות למספר מקורות מימון פנים אוניברסיטאיים,
*אך באם זכה ביותר ממקור אחד ,יקבל תמיכה בגובה המלגה הגבוהה מבינהן.
*מלגה ממקורות פנים אוניברסיטאיים הינה כל מלגה המשולמת מתקציבה השוטף של
האוניברסיטה ו/או מתקציבי הפרויקטים המיוחדים ו/או מקרנות אוניברסיטאיות.
*המלגה תהיה כפופה לכללי המלגות :
/http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/scholarכללי_מלגות_-נוסח_מעודכן-
_pdf.2014_2_9

תכנית מלגות פרת לבתר דוקטורט לשנת הלימודים תשע"ה

תקנון
כללי
 .1מלגת פרת היא מלגה פנים אוניברסיטאית.
 .2מטרת התכנית :עידוד חוקרים מצטיינים.
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.
 .3המלגה בסך  ₪ 80,000בשנה.
.4

משך המלגה :שנתיים.

 .5תאריך תחילת ההשתלמות :שנה ראשונה במהלך שנה"ל תשע"ה .תחילת השתלמות לא
יאוחר ממרץ .2015
תנאים להגשת מועמדות
 .1בעל תואר שלישי ,אשר בעת תחילת השתלמותו לא חלפו למעלה משלוש שנים ממועד קבלת
התואר ,המיועד להשתלם בתחומו המדעי תחת הנחייתו של חוקר בכיר מן הסגל האקדמי
של האוניברסיטה .ניתן להגיש מועמדות של מועמד אשר טרם קיבל את הדוקטורט בתנאי
שיציג אישור מהגורם המוסמך במוסד בו מתבצע הדוקטורט כי המועמד מילא את כל
חובותיו האקדמיים והגיש לשיפוט את עבודת הדוקטורט.
 .2עדיפות תינתן למועמדים שלא זכו במלגה תחרותית נוספת.
המלגאי מתחייב
הזוכה מתחייב להשתתף במפגשי הפעילות של הקרן.
הגשת דו"ח התקדמות
בסוף חודש יוני של כל שנה אקדמית יגיש המלגאי תקציר פעילות והתקדמות במחקר בהיקף של עד
 2עמודים בצירוף מכתב המלצת המנחה להארכת המלגה לשנה נוספת.
מועמד יוכל להגיש מועמדות למספר מקורות מימון פנים אוניברסיטאיים,
*אך באם זכה ביותר ממקור אחד ,יקבל תמיכה בגובה המלגה הגבוהה מבינהן.
*מלגה ממקורות פנים אוניברסיטאיים הינה כל מלגה המשולמת מתקציבה השוטף של
האוניברסיטה ו/או מתקציבי הפרויקטים המיוחדים ו/או מקרנות אוניברסיטאיות.
*המלגה תהיה כפופה לכללי המלגות :
/http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/scholarכללי_מלגות_-נוסח_מעודכן-
_pdf.2014_2_9

