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 קול קורא
  

  לתוכנית חוקרים עמיתים בפקולטה למשפטים
 

 דוקטורט(-תוכנית לחוקרים עמיתים )פוסטעל שמחה להודיע הפקולטה למשפטים 

  חלשנת תשע"

התוכנית פתוחה לחוקרים בתחום המשפטים אשר סיימו, או עומדים לסיים, לימודים לתואר שלישי 

יוקצה להם חדר בפקולטה או בלו לתוכנית חוקרים אשר יתק .באוניברסיטה בארץ או בחו"ל

אקדמית במהלך השנה -עבודה מחקריתיוכלו להקדיש את עצמם לבספריה למשפטים כך ש

יהיה נוכח בפקולטה, חוקר עמית חוקרי הפקולטה.  עםותוך שיתוף פעולה אפשרי בסביבה תומכת 

יתבקש להציג את ן ישתתף בסמינרים מחלקתיים ובשאר הפעילויות המחקריות של חברי הסגל וכ

חוקר אשר יתקבל אחד ממחקריו בסמינר המחלקתי או באחת מסדנאות המחקר במהלך השנה. 

ההצטיינות  בסיס על עשהית המועמדים בחירתלחודש. ₪  5,000לתוכנית יקבל מלגת קיום בסך 

 .פקולטהה של הדעת לשיקול בהתאםו והאקדמית של המועמד, איכות הצעת המחקר של

וכן את האפשרות  לעצמה את שיקול הדעת האם וכמה מועמדים לקבל לתוכנית רתשומ הפקולטה

 .להענקת מלגה חלקית

 

, להגיש בקשה /ותמתבקשים חתשע"להגיש מועמדות לשנה"ל  /ותהמעוניינים /ותיםמועמד

 בצירוף:

 .WORDקובץ בגם  –ורות חיים ק .1

עבודת אישור על הגשת או  בחו"לקבלת תואר שלישי מאוניברסיטה בארץ או אישור על . 2

 1.באוניברסיטה כאמור לשיפוט הדוקטורט

יתקבל לתוכנית(.  /ת)אם המועמד חהצעת מחקר שיבוצע במהלך שנת הלימודים תשע".  3

של ההצעה תפרט את שאלת המחקר, את המתודולוגיה שבה יתבצע המחקר, והסבר תרומתו 

  .וחדשנותו המחקר

 חברי סגל אקדמי, שאחד מהם הוא מנחה הדוקטורט.המלצה של שני מכתבי . 4

 ./מהכבר פרסםהמועמד/ת במידה ש /ת,מפרסומי המועמדאלקטרוני . עותק 5

 

גב' לידי ה, 29/5/17 שני ד' בסיון תשע"ז, ליום עדאת הבקשה עם החומרים הנלווים  הגישיש ל
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1

ונים לשהות , על פי שיקול דעת הפקולטה  תלמידי תואר שלישי העורכים את מחקרם במוסד מחוץ  לישראל  ומתכובלבד חריגיםבמקרים  
 ולסיים בה את מחקרם יוכלו אף הם להגיש מועמדות לתכנית.  זבישראל בשנת תשע"

http://www.law.biu.ac.il/
mailto:Ravit.Engelsman@biu.ac.il

