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מאת: איילת קטלן – ראש מדור אורחים אקדמיים

 ינים בתחום מדעי הנתוניםילמצטבחו"ל   דוקטורט-ות"ת להשתלמות בתר לגות מהנדון:  

בתחום  למשתלמים מצטיינים לשנה"ל תשפ"א דוקטורט בחו"ל -מלגות להשתלמות בתר מעניקההמועצה להשכלה גבוהה 

 .(ראו חוזר מצורף ) מדעי הנתונים 

 רק מועמדים העומדים בתנאים הבאים:  אנא הגישו , נוכל להגיש רק שני מועמדים.בהתאם לתקנון התוכנית

(. 01/09/20-או מועמדים שיוכלו להתארגן בנושא עד התאריך המוסד ומנחה מארח )למועמד  (1

 להשתלמות בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים. בכוונת המשתלם לצאת  (2

שנים ממועד   5-חלפו יותר מהמועמד צפוי לקבל את התואר השלישי לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות ולא  (3

 קבלת התואר. 

 לא יוגש מועמד אשר היה בעבר בעל מינוי כחבר סגל אקדמי. (4

 : מועמדים מתאימים נדרשים להגיש

 )מצורף(. טופס בקשה  (1

 .(כולל רשימת פרסומים, כנסים, זכיות בפרסים )קורות חיים  (2

 מועמד בתואר השני ותקציר עבודת דוקטורט.הציוני  (3

 מכתב פניה המפרט את מקום ההשתלמות ומקורות המימון הנוספים העומדים לרשות המועמד. (4

המלצות )המלצה אחת  ממנחה הדוקטורט(. 3 (5

 .מכתב הזמנה ממנחה ההשתלמות בחו"ל (6

 דוקטורט.-תכנית מחקר להשתלמות בתר (7

 התחייבות להשתלם בחו"ל לפחות שנתיים ולהקדיש את מלוא הזמן לפעילות האקדמית באוניברסיטת ההשתלמות. (8

הצהרת המועמד כי לקראת השלמת ההשתלמות בחו"ל יפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ בבקשה להצטרף כחבר   (9

יצטרף אל אחד מהם כחבר סגל. במידה ויחליט לא לחזור לאחד המוסדות  סגל, ובמידה שיבשילו התנאים לכך אכן 

 בארץ, למרות שהבשילו התנאים לכך, יידרש להחזיר המלגה. 

גיו ופוטנציאל קליטתו כחבר סגל לאחר סיום יששורות( של פרופיל המועמד, ה 8-10יש לצרף תיאור קצר ) (10

 ההשתלמות.  

 . דוקטורט-להשתלמות בתרפירוט מקורות מימון נוספים  (11
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