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 של הפקולטה למדעי החברה תוכנית הדוקטורנטים
 

 קול קורא למלגות נסיעה לכנסים ולמחקר
 

הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים מודעת לציפיות הגוברות מתלמידי מחקר 

בנסיעות הפקולטה מסגרת לתמיכה  העמידהלהשתתף בכנסים ולצאת לחו"ל לצרכי מחקר. לשם כך 

מעבר . התוכנית מיועדת לאפשר נסיעות נוספות מחקר וכנסים לתלמידי מחקר קצרות למטרות

 . לנסיעה הממומנת על ידי הרשות לתלמידי מחקר

 להגיש בקשות למימון נסיעות. הרשומים במחלקות הפקולטהאנו מזמינים סטודנטים לדוקטורט 
 

 י מחקר.אין אפשרות לממש מלגת נסיעה של הפקולטה יחד עם תמיכה מהרשות לתלמיד 

  בהתאם ש"ח, ויכוסה על ידי תוכנית הדוקטורנטים  1,500-ש"ח ל 1,200כל מלגה נע בין גובה

 . ציב ומספר הבקשות הראויות שיוגשולתק

 על מנת לקבל את המלגה על הסטודנט יהיה להשיג סכום מקביל וזהה מתקציב חוקר/מחלקה/מכון. 

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

 ובצורך החיוני בנסיעה לחו"ל.

 אך גם מי שיקבלו מלגה זו הפקולטטיתנתן לתלמידי מחקר שטרם הסתייעו במסגרת יתדיפות ע ,

 בעבר מוזמנים להגיש את מועמדותם.

 .אין לבקש החזרים על נסיעות שכבר בוצעו 

 ל קבלה ממארגני הכנס. עם זאת המימון ניתן להגיש בקשות גם אם עדיין לא קיבלתם אישור ע

 מותנה בכך שלפני הנסיעה עצמה יציג הסטודנט אישור כזה.

 .שיקולי ועדת המלגות יתבססו על חשיבות הכנס בתחום הנחקר ומצויינות אקדמית של המועמדים 
 

 חומר הבקשה יכלול:

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

 בתחום הנחקר הנסיעה

 קורות חיים ורשימת פרסומים .2

 לכנס יש להקפיד על אישורים רשמיים של קבלת ההרצאה .3

 , הכולל את חשיבות הכנס בתחום הנחקרמכתב המלצה מהמנחה .4

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

 )המופיע בהמשך לקול קורא זה( טופס בקשה למלגת השתלמות למטרות נסיעה לכנסים ומחקר .6

 

 (לליאת ונטורה)להעבירם במייל  31.12.2018מועד אחרון להגשת המסמכים 
 

ועדת המלגות של הפקולטה, בשיתוף ראש תוכנית הדוקטורט  בחירת הזוכים תעשה על ידי

 ונטורה ליאתהפקולטתית. לשאלות מנהליות ניתן לפנות לרכזת תוכנית הדוקטורט, 

liat.ventura@mail.huji.ac.il  
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 ________תאריך _________

 

 

 שם משפחה                 שם פרטי                                מס' תלמיד/זהות                   

 

    ____________              _________          ________________ 

 

 ___________________:כתובת: _________________________________________טלפון

 

 ______________________________________________________:נושא עבודת הדוקטורט

 

______________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________:יםמדריכ

 

 ________האם ביקשת או קיבלת מימון לנסיעה זו )אם כן, מאיזה גורם ומהו גובה המימון?(_______

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 הצהרה:  אני מאשר בחתימתי שמסרתי פרטים נכונים ומלאים 

 

 חתימה______________________________       תאריך________________                       

.  


