ב' ניסן תשע"ט
 07אפריל 2019
הנדון :המשך תכנית מלגות לדוקטורנטים חד-שנתיים ("סנדוויץ'") בינלאומיים
רקע
בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת
ות"ת ב 22.06.2016-ובישיבת מל"ג ב ,19.07.2016-אישרה ות"ת הקמתה של תכנית מלגות
לדוקטורנטים בינלאומיים המגיעים לישראל למשך שנה במסגרת לימודי תואר שלישי בחו"ל –
"דוקטורט סנדוויץ'" .מטרת התכנית הינה הבאת סטודנטים מצטיינים בינלאומיים לישראל וקידום
קשרי מחקר בינלאומיים בין חוקרים וקבוצות מחקר בארץ ובחו"ל .התכנית החלה לפעול בשנת תשע"ט
ותמשיך לשנה נוספת בתש"פ.

מתווה התכנית
 .1תכנית המלגות לדוקטורנטים חד-שנתיים בינלאומיים תפעל למשך שנתיים ,בין השנים
תשע"ט-תש"פ ,כך שבכל שנה יוענקו  40מלגות חדשות ,וסה"כ  80מלגות בשנתיים של התכנית.
 .2התכנית מיועדת לכל אחת ה 8-האוניברסיטאות שמקיימות תכנית לדוקטורט ,דהיינו:
האוניברסיטה העברית ,הטכניון ,אוניברסיטת תל אביב ,מכון ויצמן למדע ,אוניברסיטת בר
אילן ,אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,אוניברסיטת אריאל.
 .3לכל אחת משמונת האוניברסיטאות תתוקצב מכסה של עד  5מלגות חד-שנתיות ,סה"כ 40
מלגות בשנה .אם האוניברסיטה לא תצליח למלא את מכסת המלגאים ,תשמר לה האפשרות
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להשתמש במכסות אלו לשנה עוקבת אחת בלבד .נבהיר כי ניתן יהיה לבקש גרירת מכסות רק
במועד ההודעה על קבלת המלגאים.
 .4על המוסד לפרסם קול קורא לתוכנית זו בפלטפורמות המקובלות ,ולערוך תהליך שיפוט פנימי
שיבטיח את איכותם של הזוכים במלגה.
 .5גובה מלגה שנתית לדוקטורט יעמוד על סך של  ₪ 80,000לשנה .במקרה שהמלגאי מגיע
לתקופה של פחות משנה ,גובה המלגה יקבע על בסיס הזמן שהמלגאי למד בארץ בפועל .לא
תינתן מלגה לדוקטורנטים שיגיעו לתקופות של פחות משלושה חודשים.
 .6המלגה תועבר למוסד בסיום השנה ,לאחר דיווח לות"ת על כמות המלגאים ומשך שהותם
בארץ.
 .7הקריטריונים לקבלת המלגה הינם:
א .הסטודנט/ית לומד/ת לקראת תואר שלישי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בחו"ל.
התכנית תהיה פתוחה לכל העולם ולכל התחומים
ב .הסטודנט/ית סיימ/ה את השנה הראשונה של לימודי הדוקטורט בהצלחה.
ג .הסטודנט/ית אינו/אינה אזרח/ית ישראל או תושב/ת ישראל .
 .8על האוניברסיטה להודיע לזוכים על קבלת המלגה עד ל.1.10.19-
נהלי דיווח ותשלום
עד ליום  30.9.2019מתבקשות האוניברסיטאות להעביר דיווח מקדים על המלגאים הצפויים להגיע:
שם ,מוסד אם בחו"ל ,פרטי המנחה בארץ ,חודשי פעילות ,תחום ,תחום מחקר.
יש להגיש למל"ג/ות"ת עד ל 30.9.20-דיווח על המלגאים שהגיעו בפועל לישראל (כולל שם ,מוסד אם
בחו"ל ,פרטי המנחה בארץ ,תחום ,תחום מחקר ,וחודשי פעילות) על מנת לקבל את ההשתתפות הנ"ל.
הדיווח יהיה חתום ע"י סמנכ"ל הכספים באוניברסיטה.
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