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 קול קורא למלגות נסיעה לכנסים ולמחקר

 

הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים מודעת לציפיות הגוברות מתלמידי מחקר 

בנסיעות הפקולטה מסגרת לתמיכה  העמידה ,להשתתף בכנסים ולצאת לחו"ל לצרכי מחקר.  לשם כך

מעבר לנסיעה ת לאפשר נסיעות נוספות התוכנית מיועד .קצרות למטרות מחקר וכנסים לתלמידי מחקר

 . הממומנת על ידי הרשות לתלמידי מחקר

 

להגיש בקשות למימון נסיעות.  גובה  הרשומים במחלקות הפקולטהסטודנטים לדוקטורט ים מזמינאנו 

בהתאם לתקציב ומספר הבקשות הראויות  קבלת המלגות הינה תחרותית, .שקל  1500כל מלגה הוא

 . נהוגשתש

, סכום מקביל מתקציב חוקר/מחלקה/מכון יקבל מהפקולטה מותנית בכך שהסטודנט מלגהה תקבל

 .בקשהוההתחייבות על כך תיערך בזמן הגשת ה

כהכרה באיכות המחקר ובצורך  אנחנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות מימון של המנחה/מחלקה/מכון 

 החיוני בנסיעה לחו"ל.

 הפקולטטית.עו במסגרת תינתן לתלמידי מחקר שטרם הסתייעדיפות 

 אין לבקש החזרים על נסיעות שכבר בוצעו.

עם זאת, המימון מותנה  .ממארגני הכנסעל קבלה קיבלתם אישור  ניתן להגיש בקשות גם אם עדיין לא

  בכך שלפני הנסיעה עצמה יוכל הסטודנט להציג אישור כזה. 

 .ותאין אפשרות לממש מלגת נסיעה של הפקולטה יחד עם תמיכה מהרש

 

 חומר הבקשה יכלול:

את ומכתב מלווה המפרט את צרכי הסטודנט, נסיעות קודמות ומקורות המימון שלהם  .1

 .חשיבות הנסיעה

 .קורות חיים ורשימת פרסומים .2

מסמכים תומכים המעידים על חשיבות הנסיעה ועל מטרותיה. יש להקפיד על אישורים  .3

 רשמיים של קבלת ההרצאה לכנס.

 .מכתב המלצה מהמנחה .4

 .יבות מהמנחה/ מחלקה/מכון להשתתף במחצית עלות הנסיעהימכתב התח .5

 .טופס בקשה למלגת השתלמות למטרות נסיעה לכנסים ומחקר .6

 

 31.12.17 הוא אחרון להגשת המסמכיםהמועד ה
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ועדת המלגות של הפקולטה, בשיתוף ראש תוכנית הדוקטורט  בחירת הזוכים תעשה על ידי

 הפקולטתית. 

)פרטים נוספים  חיתבקשו להציג את עבודותיהם במפגש מיוחד שייערך בסוף שנת תשע"הזוכים 

 יימסרו בהמשך(.

   ליאת ונטורה, יםטנלשאלות מנהליות ניתן לפנות למרכזת תוכנית הדוקטור

http://social.huji.ac.il/he/research/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
mailto:avitalm@savion.huji.ac.il
mailto:avitalm@savion.huji.ac.il


 
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 הפקולטה למדעי החברה
 רנטיםתוכנית הדוקטו

 

 

 אתר תוכנית הדוקטורנטים

 

 

 תאריך _____________________

 

   שם משפחה                 שם פרטי                                מס' תלמיד/זהות                 

________________              ____________              _________ 

 

 

 ____________כתובת: _________________________________________טלפון_______

 

 

 נושא עבודת הדוקטורט_____________________________________________________

 

___________________________________________________________________ 

 

 מדריכים___________________________________________________________

 

 

 

 יעה זו )אם כן, מאיזה גורם ומהו גובה המימון?(______________האם ביקשת או קיבלת מימון לנס

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 הצהרה:  אני מאשר בחתימתי שמסרתי פרטים נכונים ומלאים 

 

 ריך________________                       חתימה______________________________תא

.  
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