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הנחיות להגשת בקשות למענקי השתלמות
 . 1המטרה – מענקי ההשתלמות נועדו להשתלמות במחקר במדעי הרוח והחברה ובשיטות עבודה בספרייה,
בארכיב ,במעבדה או במסגרת מתאימה אחרת בחו"ל למשך חודש עד חודשיים.
 . 2על החוקר לחזור ל ביתו האקדמי בארץ מיד עם סיום תקופת המענק.
 . 3סכום – כל מענק הוא עד  5,000דולר ארה"ב ,והוא מיועד לחוקר בלבד לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה.
 . 4זכאות – המענקים ניתנים לדוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר דוקטור עד
 10שנים מקבלת התואר .עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות.
 . 5המימון לא יהיה לשם בחירת מקום לבתר -דוקטורט או לשם השתתפות בהשתלמות בתר -דוקטורט  .אפשר
להשתתף במהלך השהות בפעילות אקדמית אחרת (כינוס ,סדנה או קורס) ובלבד שלא זו מטרתה הראשית של
הנסיעה.
 . 6הנחיות להגשת בקשה – הבקשה תוגש בדואר האלקטרוני בלבד בקובץ  PDFאחד ותכלול לפי סדר זה:
א.

מכתב אישי לקרן לקידום מדעי הרוח והחברה ,ובו פירוט מטרת הנסיעה ותאריכי ההשתלמות.

ב.

מכתב הזמנה/אישור מהספרייה ,הארכיב או המעבדה המארחת.

ג.

שתי המלצות .לדוקטורנט/ית אחת ההמלצות תהיה מאת המנחה .מכתבי ההמלצה יישלחו בנפרד
על ידי הממליצים.

ד.

תכנית מחקר ובכללה תאריכי ההשתלמות .

ה.

הצעת תקציב בדולר ארה"ב הכוללת את מחירי הטיסות ,הנסיעות ,המגורים ,אש"ל ,הוצאות
מיוחדות (ציוד מדעי ,השכרת רכב וכדומה) וסיכום כל ההוצאות.

ו.

קורות חיים ,ובכללם רשימת הפרסומים.

 . 7הגשה – המועד האחרון להגשת מועמדים הוא  31ביולי  .2017הנסיעה תוכל להתקיים חודשיים לפחות לאחר
מועד זה .בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון יועברו אוטומטית למועד הבא .הבקשה תישלח על ידי המועמד
עצמו אל גב' סימה דניאל ,הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים:
. sima@academy.ac.il
 . 8הערכה – בהערכת הבקשה ייבחנו איכות המועמד ,איכות הבקשה ואיכות המוסד המארח.
 . 9דיווח – לא יאוחר משלושה חודשים לאחר סיום ההשתלמות יש להגיש דוח מדעי ודוח כספי .הדוח הכספי
יכלול העתקי קבלות של טיסות ובתי מלון והצהרה על סכומים אחרים ששולמו.
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