הנחיות להגשת בקשות למענקי השתלמות
 .1המטרה – הקרן נותנת מענקים להשתלמות במחקר במדעי הרוח והחברה ובשיטות עבודה בספרייה,
בארכיון ,במעבדה או במסגרת מתאימה אחרת בחו"ל למשך חודש עד חודשיים.
 .2על החוקר לחזור לביתו האקדמי בארץ מייד עם סיום תקופת המענק.
 .3סכום המענק – מענק השתלמות הוא עד  5,000דולר ארה"ב ,והוא מיועד לחוקר בלבד לכיסוי הוצאות
הנסיעה והשהייה .ההשתלמות תתקיים פיזית בחו"ל ,ולא תהיה השתלמות אלקטרונית.
 .4הזכאות – מענקי ההשתלמות ניתנים לדוקטורנטים מכל מוסדות המחקר 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 להשתלמות בתר-דוקטורט או לשם השתתפות בהשתלמות בתר-
דוקטורט .אפשר להשתתף במהלך השהייה בפעילות אקדמית אחרת (כינוס ,סדנה או קורס) ובלבד שלא
זו מטרתה הראשית של הנסיעה.
 .6הנחיות להגשת הבקשה – הבקשה תוגש בעברית או באנגלית ,בדואר האלקטרוני בלבד ,ותכלול בקובץ
 PDFאחד ,בסדר המפורט להלן ,את הפריטים האלה:
א .מכתב אישי לקרן לקידום מדעי הרוח והחברה ,ובו פירוט מטרת הנסיעה ותאריכי
ההשתלמות.
ב .מכתב הזמנה/אישור מהספרייה ,הארכיון או המעבדה המארחים.
ג.

תוכנית מחקר לנסיעה ובכללה תאריכי ההשתלמות.

ד .הצעת תקציב בדולר ארה"ב ובכללה מחירי הטיסות ,הנסיעות ,המגורים ,אש"ל ,הוצאות
מיוחדות (ציוד מדעי ,שכירת רכב וכדומה) .הצעת התקציב תכלול ,בין היתר ,את השורות
האלה :סה"כ ,סה"כ ממקורות אחרים ,סה"כ מבוקש.
ה .קורות החיים ורשימת הפרסומים של המבקש.
ו.

נוסף על הקובץ הנ"ל ,שתי המלצות יישלחו בנפרד על ידי הממליצים .לדוקטורנטים אחת
ההמלצות תהיה מאת המנחה.

 .7ההגשה – הבקשה תישלח ,על פי ההנחיות שפורטו לעיל ,אל גב' סימה דניאל ,מנהלת הקרן לקידום
מדעי הרוח והחברה ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.sima@academy.ac.il :
 .8מועד ההגשה – המועד האחרון להגשת בקשות למענקי השתלמות הוא  1באפריל .התשובות יישלחו
בדואר האלקטרוני עד יולי .הנסיעה תוכל להתקיים חודשיים לפחות לאחר אישור הבקשה ובמהלך שנת
הלימודים הבאה .לא יידונו בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשה.
 .9דיווח – לא יאוחר משלושה חודשים מסיום ההשתלמות יש להגיש דוח מדעי ודוח כספי .לדוח הכספי
יש לצרף העתקי קבלות של טיסות ובתי מלון והצהרה על סכומים אחרים ששולמו .את הדוחות יש
לשלוח בדואר האלקטרוני לגב' סימה דניאל ,מנהלת הקרן.
מסמך זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
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