קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון
לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת תשפ"א
מלגת משרד המדע ע"ש אילן רמון מיועדת להגדיל את התשתית האנושית העוסקת בתחומי חקר החלל בישראל.
המלגה מיועדת לתלמידי התואר השלישי ולמשתלמים לפוסט דוקטורט שעבודת המחקר שלהם ,בתחום החלל,
היא בעלת היתכנות ישומית ומתמקדת באחד מהנושאים הבאים :מחקרים בתחום תצפיות לעבר כדור הארץ
מהחלל; פיתוח מכשור ,רכיבים ,תתי מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל;
תצפיות לעבר מעמקי היקום )מדעים פלנטריים ,אסטרופיזיקה(.
סכום המלגה :לתלמידי תואר שלישי – עד  250אלף  ,₪לתקופה של שלוש שנים;
למשתלמים לפוסט-דוקטורט – עד  200אלף  ,₪לתקופה של שנתיים.
רשאים להגיש מועמדות:
 .1המועמד/ת הוא אזרח/ית ישראלי/ת או בעל מעמד עולה.
 .2המועמד/ת מבצע/ת תכנית מחקר בעלת התכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי בתחומים בהם עוסקת
המלגה.
 .3לתואר שלישי – המועמד/ת בסטטוס מן המניין אשר תכנית המחקר שלו/ה לדוקטורט אושרה על ידי
הגורמים המוסמכים.
 .4לפוסט דוקטורט – מועמד/ת אשר קיבל/ה את התואר ב 4-השנים האחרונות ומעוניינ/ת לבצע את
ההשתלמות באוניברסיטה ושלא במעבדה או במחלקה בהן למד/ה לתואר השלישי.
הזוכים יקדישו את עיקר זמנם למחקר ולא יעבדו בעבור תמורה כספית או תמורה בשווי כסף בהיקף העולה על 8
שעות שבועיות לדוקטורנט/ית ו 4-שעות שבועיות לפוסט דוקטורנט/ית וזאת בתפקידי הוראה או הדרכה .הזוכים
יתבקשו לבצע פעילות התנדבותית בהיקף של  100שעות לפחות במהלך תקופת המלגה.
הגשת המועמדות תעשה ישירות במערכת המקוונת עד ליום רביעי  5.8.2020בשעה  .15:00לאחר מועד זה תסגר
המערכת ולא ניתן יהיה להגיש בקשות נוספות.
המעוניינים להגיש מועמדות למלגה זו יפנו בדואר אלקטרוני בלבד לדנה אביטל ממדור קרנות ומלגות בכתובת
מייל danaav@tauex.tau.ac.il :על מנת לקבל שם משתמש למערכת המלגות .במייל נא לציין :
.1
.2
.3
.4

שם מלא בעברית ובאנגלית
ת"ז
יחידה בעברית ובאנגלית
שם מנחה בעברית ובאנגלית

נא תשומת לבכם כי מילוי הטופס המקוון הוא פעולה הדורשת זמן ולכן מומלץ להתחיל בתהליך ההגשה מבעוד
מועד על מנת שתהליך ההגשה יתבצע במלואו .בקשות שלא יגשו בהתאם למפורט ידחו על הסף.
התנאים המלאים בעניין התכנית והמלגה מפורטים במסמך "הקול הקורא" המלא ואין להגיש בקשה ללא עיון
במסמך זה על כל נספחיו.
מידע על ההגשה ,קול קורא מפורט וקישור להגשה מופיעים כאן
הנכם מוזמנים להתייעץ עם מדור קרנות ומלגות בכל שאלה הנוגעת לתהליך ההגשה ולעמידה בתנאי הסף .ניתן
לפנות לדוא"ל  danaav@tauex.tau.ac.ilאו לטל.073-3804710 :

