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כ"ז שבט תשע"א
הנדו :מלגות לדוקטורט מטע הקר לבריאות וסביבה
הקר לבריאות וסביבה מעניקה מלגות ללימודי דוקטורט בתחומי מחקר בבריאות וסביבה
באוניברסיטאות בישראל.
מידע למועמדי:
גובה המלגה  $22,000לשנה ,עד שלוש שני.
פרס אישי נוס! בגובה  $7,500יינת באופ חד פעמי.
מענק מיוחד להשתלמות והכשרת המלגאי בחו"ל )פירוט במסמ.("Guidelines for Applicants" %
פטור מלא משכר לימוד.
המלגה ,הפרס האישי והמענק המיוחד להשתלמות והכשרה בחו"ל ישולמו דר %המוסד האקדמי.
המלגאי רשאי לקבל מלגת מחיה נוספת ,ממקור אחר ,עד לסכו של  $8,000ללא שינוי בגובה המלגה
המוענק על(ידי הקר לבריאות וסביבה.
זכאי להגיש מועמדות:
סטודנטי מצטייני מהתחומי הבאי :מדעי החברה ,מדעי הטבע ,מדעי הרפואה ובריאות הציבור
מדעי ההנדסה ומדעי הסביבה ,שלה הצעת מחקר שאושרה לכל המוקד ב( 1ביוני  2010ולכל
המאוחר ב( 1בדצמבר .2011
על הסטודנטי להיות תושבי קבע בישראל.
הדיסציפלינות ותחומי המחקר בה מתעניינת הקר ה :אפידמיולוגיה סביבתית ,טוקסיקולוגיה
סביבתית ,רפואה סביבתית ,הערכת חשיפה למזהמי ,קישור בי מזה סביבתי ובריאות ,שיטות
ניטור ומעקב אחר תחלואה המושפעת מהסביבה ,הערכת סיכוני אודות השפעת הסביבה על
הבריאות; תקשורת סיכוני בריאות וסביבה ,תפיסת סיכוני וניהול סיכוני בריאות וסביבה; ביו(
סטטיסטיקה ,משפטי ,מדיניות ציבורית ,כלכלה ,תחבורה ותכנו אורבאני בהקשר לבריאות וסביבה.
הנחיות מדויקות ,טפסי ומידע מפורט להגשת הבקשה נמצאי באתר הקר לבריאות וסביבה
בכתובת www.ehf.org.il :תחת מלגות ,תת סעי מלגות לדוקטורט.
מידע לאוניברסיטה:
כל אוניברסיטה רשאית להציע שלושה מועמדי מטעמה.
יש להעביר את טפסי הבקשה המלאי של שלושת המועמדי ,מלווי במכתב מהרקטור ,לקר
לבריאות וסביבה לא יאוחר מיו שני ,ה( 11באפריל  .2011הודעה על הזוכי במלגה תימסר עד סו!
יוני  2011לרקטור האוניברסיטה וישירות לזוכי במלגה.
המלגה ,הפרס האישי והמענק המיוחד להשתלמות והכשרה בחו"ל ישולמו דר! המוסד האקדמי
ללא תקורה.
הקריטריוני לשיפוט המועמדי על(ידי הקר לבריאות וסביבה )לשימוש האוניברסיטה בבואה
להמלי +על מועמדי לקבלת מלגה( ה:
 .1רלוונטיות ההצעה לתחומי ההתעניינות של הקר )ראו למעלה פירוט של הדיסציפלינות
הרלוונטיות וכ בעמודי  2(1במסמ.("Guidelines for Applicants" %
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איכות הצעת המחקר :מידת הישימות של מטרות המחקר ומידת ההתאמה של מתודולוגיות
המחקר להשגת המטרות.
ההישגי האקדמיי של הסטודנט.
התרומה העתידית של הסטודנט לבניית יכולות מרכזיות בתחו בריאות וסביבה.
איכות ההשתלמות המוצעת אצל חוקר בחו"ל )לתקופה של שלושה עד שישה חודשי(.
ראו פירוט ב( ""Guidelines for Applicants

הקר לא תשקול מועמדות של אלו שאינ עומדי בקריטריוני המופיעי לעיל.
לאחר קבלת מלגה לדוקטורט ,יהיה על המלגאי לכתוב דו"ח שנתי באנגלית ,המפרט את התקדמות
המחקר של המלגאי .דו"ח זה צרי %להיות מאושר וחתו על(ידי מנחה/מנחיי המלגאי.
על דו"ח המלגאי לכלול את הפרטי הבאי:
 .1תקציר התקדמות המחקר
 .2פירוט אודות ההשתלמות אצל חוקר בחו"ל )לתקופה של שלושה עד שישה חודשי(
 .3רשימת הקורסי ,סמינרי והכנסי בה נטל המלגאי חלק
 .4תיאור הקורסי שבה המלגאי הורה פרונטאלית
 .5כותרות הפרסומי/מאמרי/עבודות שהשתת! בכתיבת
בנוס! ,על המנחה/מנחי להכי מכתב קצר המערי %את הפעילות השנתית של המלגאי .המלגאי ידאג
להעביר את הדו"ח והמכתב הקצר לרשות האוניברסיטה הרלוונטית.
רשות האוניברסיטה הרלוונטית אחראית להעביר את דו"ח המלגאי ומכתב המנחה/מנחי לקר
לבריאות וסביבה בתחילת ספטמבר.
תשלו המלגה ע"י הקר יותנה בקבלת דו"ח זה.
פרסו ע"י האוניברסיטה:
הקר לבריאות וסביבה מבקשת שהודעה על האפשרות לקבלת מלגות מטעמה תפורס באופ נרחב:
•
•

במקו המתאי באתר האינטרנט של האוניברסיטה
הפצה בדוא"ל לסטודנטי ולחברי הסגל מהתחומי הבאי :מדעי החברה ,מדעי הטבע ,מדעי
הרפואה )מסלול  ,(PhDבריאות הציבור ,מדעי ההנדסה ומדעי הסביבה.

אנא העבירו העתקי פרסומי אלו לקר לבריאות וסביבה בכתובתinfo@ehf.org.il :
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