מלגות האקדמיה להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שמחה להודיע על הענקת מלגות בתר-דוקטורט למשך שנתיים
לחוקרים זרים מצטיינים בסכום של  $45,000לכל שנה .המלגות תוענקנה לחוקרים נבחרים בתחומי מדעי
הטבע ,המדעים המדויקים ,הרפואה ,מדעי החיים וההנדסה.
אפשר להגיש מועמדות דרך הרקטורים באוניברסיטאות המארחות בלבד .הרקטורים רשאים להציע עד
חמישה מועמדים כל אחד.
האקדמיה תממן מחצית מסכום המלגה –  $22,500בכל שנה .את המחצית השנייה יקבל המלגאי
מהאוניברסיטה המארחת כסכום תואם (.)real matching
האוניברסיטאות מוזמנות להעלות את המלגות עוד יותר ,כדי להדגיש את הצטיינותן.

זכאים להגיש מועמדות




חוקרים במדעי הטבע ,במדעים המדויקים ,ברפואה ,במדעי החיים ובהנדסה.
אזרחים זרים שאינם בעלי אזרחות ישראלית המתגוררים בחו"ל בזמן ההגשה ולא ישהו בישראל
יותר משלושה חודשים בזמן התחלת תקופת המלגה.
חוקרים שבעת הגשת הבקשה טרם מלאו  4שנים לקבלת תואר הדוקטור שלהם (לא כולל חופשות
לידה).

חומר להגשה





מכתב בקשה למלגה מהחוקר המארח בישראל
קורות חיים ורשימת הפרסומים
שני מכתבי המלצה
תוכנית עבודה קצרה ( 2עמודים)

יש לשלוח את כל החומר בקובץ  PDFאחד .אין צורך בעותק קשיח.
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מועד אחרון להגשה
יש לשלוח את החומר המפורט לעיל לבת-שבע שור ( )batsheva@academy.ac.ilעד  3במרס .2019

הזוכים
ועדת האקדמיה תבחר את הזוכים על בסיס הצטיינות ותודיע את תוצאות הבחירה עד  1ביוני .2019

הערות







על האוניברסיטה המארחת לאשר את קבלת המועמד לבתר-דוקטורט.
החוקר המארח יגיש דוח שנתי על ההתקדמות וההישגים של מחקר הבתר-דוקטורט .החוקר
המארח והמכון חייבים בדיווח על כל שינוי או הפסקה במחקר.
האקדמיה תעביר לאוניברסיטה מקדמה של  40%מחלקה במלגה עד  1בנובמבר ,ואת התשלום
הסופי של  60%נוספים תעביר לאחר קבלת הדוח השנתי של מנחה המלגאי בסוף השנה.
הכסף יועבר דרך האוניברסיטה ישירות לבתר-דוקטורנט.
על האוניברסיטה חלה האחריות להעביר את כספי הסכום התואם הנדרשים .הכספים (ובכללם
הסכום התואם) לא יחויבו בתקורה כלשהי.
הזוכה ישתתף בפגישה שנתית ובאירועים חברתיים שתארגן האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים.

לו"ז



התאריך האחרון להגשה 3 :במרס .2019
התוכנית תתחיל ב 1-בספטמבר  .2019תקופת התוכנית היא מ 1-בספטמבר עד  31באוגוסט ועד
בכלל בכל שנה.

למידע נוסף אנא פנו אל בת-שבע שור בכתובת . batsheva@academy.ac.il

