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 ראשי היחידות     : אל

 המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים : מאת
 

 
 דוקטורט  למלגאים מסין והודו-מלגות השתלמות לבתרהנדון:  

 ע"ח ות"ת
 
 

-בתר של התוכנית המיועדת למשתלמי( פ"א)שנה"ל תש ' טהמועצה להשכלה גבוהה הודיעה על מחזור 
 דוקטורט מצטיינים מסין והודו. 

  ₪ +  41,000והמנחה לפחות ₪  69,000בשנה כאשר ות"ת מממנים ₪  115,000 -גובה המלגה לא יפחת מ
לשנה במימון המנחה לטובת כיסוי הוצאות נסיעות בינלאומיות )מצטבר לשימוש עד שנה לאחר ₪  5,000

לשנתיים בסה"כ )ולא עד לשנה נוספת סיום ההשתלמות(. המלגה הינה לשנה אקדמית עם אפשרות להארכה 
 (.2022אחרי אוקטובר 

 
 ים:בהתאם לתקנון התוכנית  )מצורף( יוגשו רק מועמדים העומדים בתנאים הבא

בעל אזרחות ישראלית. אפשר להגיש בוגר מוסדות אקדמיים ממדינות  שאינואזרח ותושב סין/הודו  (1
 אחרות.

בעל תואר שלישי, אשר לא חלפה למעלה משנה ממועד עיסוקו האקדמי האחרון )דוקטורט/פוסט  (2
 .1.7.2018הינו דוקטורט(. התאריך המוקדם ביותר לסיום עיסוק אקדמי 

 שנים מסיום הדוקטורט. 5בתאריך תחילת ההשתלמות, לא עברו  (3

 יש לתת עדיפות למועמדות. (4
 

 . אחר אישור הועדה המכינה הפקולטיתלמועמדים, מדורגים בסדר עדיפות,  4על היחידה להגיש עד 
 .זוכים במלגת ותת בכל זמן נתוןעד שני  להנחותכל מנחה יכול 

 
 יש להגיש:

 , הכולל:קובץ טכניוני
 כולל שיקולי היחידה בבחירת המועמדים. דו"ח ועדה מכינה פקולטית (1

 ע"ח מלגה" )מצורף, ניתן להוריד מאתר לשכת הסגל(.  -טופס "הזמנה להשתלמות בתר דוקטורט (2

כימיה, , מדויקיםיש לציין את תת הוועדה אשר תחתיה מעוניין המועמד להיבחן: מדעי החיים, מדעים  (3
  מדעי הרוח והחברה.

 עד להחלטת ות"ת אין צורך לצרף אישור תקציבי. (4
 

 , הכולל:קובץ מנהלי
 .יש לצרף בקובץ האקדמי נספחיםשאר ה. (טופס בקשה למועמד )מצורף (1

 )נספחים יש לצרף בקובץ האקדמי(. ראשון, שני ושלישי )ללא ציונים(.אישור קבלת תואר  (2

 הסטטוס.במידה והמועמד טרם סיים תואר שלישי יש להמציא אישור מטעם האוניברסיטה על  (3
 

 , הכולל:)באנגלית( קובץ אקדמי
-של כתב Impact Factor -לציין את הרצוי קורות חיים של המועמד כולל רשימת פרסומים של המועמד ) (1

 .העת ליד כל פרסום(

תקציר הדוקטורט )עד עמודים( ו 2נספחים המפורטים בטופס הבקשה כולל: תקציר תכנית המחקר )עד  (2
 .עמוד אחד(

 שלוש המלצות. (3

 מכתב המנחה המפרט את ענינו במשתלם וכולל הסכמה להנחותו.  (4
 

 
 



 

 
 

 
משתלמים שנית )אין צורך להגיש  1.7.2019 -אחרי ה בטכניון מועמדים שהחלו השתלמותםגם ניתן להגיש 

 שזכו במלגה במחזורים הקודמים(.
 

 . לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה.4.11.2019עד לתאריך  עותק אחד קשיחאנא הגישו תיקי המועמדים ב
 

בדואר אלקטרוני ל: . מנהלי ואקדמיטכניוני, עבור כל מועמד:  PDFקובצי   3בנוסף יש להעביר 
 kayellet@tx.technion.ac.il 

 
 המלגות הטכניוניות.  ת: ניתן להגיש את המועמדים גם לוועדשימו לב

 ת.ועדת המלגות הטכניוניומועמדים שזכו בשנים קודמות במלגת ות"ת לא יוגשו לו
 
 
 
 

 בברכה,          
 

          
 

 פרופ' חגית עטיה                
 
 
 
 
 

 
 העתק:

 הממונה על לשכת הסגל האקדמי, טולדנו-עו"ד ורדית רז
 חע/אק
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