
 

 

 

 

 

 תשפ"ב –דוקטוריות -למלגות רקטור לנסיעות לחו"ל למשתלמות בתר קול קורא

מצטיינות, בעלות פוטנציאל לקליטה כנשות  דוקטוריות-לסייע למשתלמות בתראוניברסיטת תל אביב מבקשת 

באוניברסיטת תל אביב, אשר תשלב הנחייה משותפת עם חוקרים  טדוקטור-סגל, לבצע השתלמות בתר

 מאוניברסיטאות מובילות בחו"ל ונסיעות מחקר לאוניברסיטאות אלה. 

אחת, לצרכי נסיעות מחקר  כל 15,000$בהיקף של עד נסיעה  , חמש מלגותבתוענקנה בשנת תשפ"במסגרת התכנית 

 במהלך כל תקופת ההשתלמות.

טאות לסייע לנשים שאינן יכולות לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת להתנסות במחקר באוניברסי מלגות אלה נועדו

 בחו"ל כחלק מהכשרתן האקדמית, זאת מתוך מטרה לסייע בהשתלבותן כסגל אקדמי בכיר בעתיד. 

 .פרסים והשגת מענקי מחקרקבלת , מרכזייםפרסומים בכתבי עת מצוינות אקדמית,  בחירת הזוכות תביא בחשבון

 תנאי התכנית

 ועדהוהתהיינה מיועדות למי שהשתלמותן באוניברסיטת תל אביב אושרה אקדמית על ידי הנסיעה מלגות  •

 בראשות סגן הרקטור.דוקטורים -בתרמשתלמים ל

הנמצאות בשנת ההשתלמות הראשונה, זאת מתוך  דוקטוריות-תוכלנה להגיש מועמדות משתלמות בתר •

 מטרה לאפשר למשתלמת תקופת השתלמות משמעותית שבמסגרתה תשולבנה נסיעות מחקר לחו"ל.

 תינתן בנוסף למלגת ההשתלמות והיא תוקדש לצרכי נסיעות המחקר. מלגת הנסיעה •

. חודש אחד רצוף , מתוכםתידרש המשתלמת לשהות בחו"ל חודשיים לפחות בשנה, במהלך ההשתלמות •

 משך השהיה באוניברסיטת תל אביב יהיה שלושה חודשים לפחות במהלך שנת ההשתלמות. 

בהתאם להנחיות האוניברסיטה וכנגד קבלות עבור בתר הדוקטורנטית בלבד  תשלום המלגה יתבצע •

 .$15,000עד לתקרה של  והתעריפים המוגדרים

לא יהיו זכאיות להגיש את  מנחה הדוקטורט,אצל דוקטוריות המבצעות את מחקרן -משתלמות בתר •

 מועמדותן למלגה. 
 

 אופן הגשת המועמדות 

 על הבקשה לכלול: אנגלית. ניתן להגיש מסמכים בשפה העברית או ה

; בהתייחסות לנושאים אותם מוצאת המועמדת לנכון לציין ואשר (Cover Letter)מכתב רקע אישי  .1
 אינם מהווים חלק מן המסמכים האחרים. 

 .של אוניברסיטת תל אביב דוקטורים-למשתלמים בתר הוועדהאישור  .2
 

 



 

 

ים את מתכונת ביצוע מכתבים מהמנחים, מאוניברסיטת תל אביב ומהאוניברסיטה בחו"ל, המפרט .3
 המחקר המשותף, כולל פרטים על המוסד המארח ומשך השהיה הצפויה בחו"ל. 

 הדוקטורט.ממנחה כאשר לפחות אחד מהם המלצה  ימכתבשני  .4

 קורות חיים ורשימת פרסומים.  .5

 

 , יש להגיש כדלהלן:בצירוף המסמכים הנדרשיםאת הבקשה, 

 אחדהנמצא בקישור הנ"ל. את המסמכים יש לסרוק ולהעלות קובץ  טופס פרטים אישיים באמצעות  .1
 מרוכז.

למיכל בונה מזרחי, משרד יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, לשכת עותק )אחד(,  בדואר פנימי ,  משלוח .2
 הנשיא, בניין המנהלה.

  genderequity@tauex.tau.ac.ilאת מכתבי ההמלצה יש לשלוח לדוא"ל  .3
 

 
 ןאת מועמדות שנהתג ותהזוכ דוקטורית-בתרההשתלמות האוניברסיטת תל אביב מצפה כי עם סיום 

 לאוניברסיטת תל אביב בבקשה להצטרף כחברת סגל.

 

 

 29.12.2021למלגה מועד אחרון להגשת בקשה 
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