
קול קורא לשנת תשפ"א

תכנית חירום 
עבור חוקרים ישראלים

להשתלמות בתר-דוקטורט
באוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן הקימה תוכנית חירום 
בתר-דוקטורט  למשתלמי  לסיוע  מיידית 
לממש  לצאת  יכולים  אינם  אשר  מצטיינים 
או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל 

בשנה הקרובה בשל משבר הקורונה.

בתר- חירום  מלגות   6 עד  תקצה  האוניברסיטה 
לחוקרים/ות  שנה,  של  לתקופה  אחת  כל  דוקטורט, 
בתר- להתמחות  הידע,  תחומי  מכל  צעירים/ות 

דוקטורט באוניברסיטת בר-אילן.

לתקופה  ש״ח   100,000 יהיה  מלגה  כל  סכום 
)לתקופה  המלגה  התחלת  ממועד  חודשים   12 של 
האוניברסיטה  היחסי(.  הסכום  ישולם  יותר  קצרה 
המנחה  ע"י  תשולם  והיתרה  מהסכום,  תממן 50% 

המארח/ת. 

התכנית תתחיל ב-1 באוקטובר 2020, ועל המלגאי/ת 
להתחיל את ההשתלמות לא יאוחר מ- 1 במרץ 2021.

 
זכאים להגיש את מועמדותם

להשתלמות  שהתקבלו  ישראליים  מועמדים 
פברואר  שבין  בתקופה  בחו"ל  בתר-דוקטורט 
את  לממש  יכלו  ולא   2021 למרץ  עד   2020

ההשתלמות כמתוכנן.
או

מועמדים ישראלים שהשתלמותם במוסד מוכר 
בחו"ל הסתיימה בתקופה הנתונה או שהמימון 
למחקר הסתיים באופן פתאומי ועל כן לא יכלו 

להשלים את ההשתלמות כמתוכנן.

מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור 
הדוקטורט ועד לתחילת ההשתלמות.

b i u . a c . i l

מסמכים להגשה
שבו . 1 המועמד/ת,  מאת  למלגה  בקשה  מכתב 

יינתן הסבר על הצורך בביצוע השתלמות בתר-
דוקטורט באוניברסיטה, בצרוף מכתב מהמוסד 

בחו"ל בו לא מומשה/נקטעה ההשתלמות.
מכתב התחייבות של החוקר/ת המארח/ת )איש/. 2

אשת סגל בכיר באוניברסיטה(, שבו יינתן  הסבר 
על הצורך במימון השתלמות בתר-דוקטורט. 

סכום . 	 לכיסוי  החוקר/ת  של  התחייבות  טופס 
המלגה התואם .

לפחות שלושה מכתבי המלצה, כדלהלן:  . 	
לצרף  )יש  הדוקטורט  ממנחה/י  מכתב 

מכתב/י המלצה מכל מנחי הדוקטורט(.
מכתב ממנחה הבתר-דוקטורט בחו"ל. *

מכתב מחוקר/ת שאינו שייך לסגל האקדמי 
לימודי  את  המועמד  סיים  בו  המוסד  של 

הדוקטורט. 
שני  יגיש  בחו"ל  השתלמות  ביצע  שלא  מועמד   *
מכתבי המלצה מחוקר/ת שאינו שייך לסגל האקדמי 

של המוסד בו סיים המועמד את לימודי הדוקטורט. 

שני . 5 )עד  ההשתלמות  תכנית  של  קצר  תיאור 
עמודים(.

קורות חיים ורשימת פרסומים.. 6
אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר . 	

"דוקטור לפילוסופיה", או אישור מנהלי על מועד 
הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.

טופס הצגת מועמדות. . 	

מועד הגשה והגורם המטפל
מקצועית  וועדה  לאישור  יובאו  המועמדים 
יש  המסמכים  את  למחקר.  הנשיא  סגנית  בראשות 
הנשיא  סגנית  ללשכת  אלקטרוני  בדואר  להעביר 
יאוחר  לא   Vpr.Office@biu.ac.il לכתובת  למחקר 
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