
 

 

 *קול קורא*

  סטוריה ופילוסופיה של מדעי החייםי( בהPhDהתוכנית הבין אוניברסיטאית לתואר שלישי )

 מדעי של ופילוסופיה בהיסטוריה( PhD) שלישי לתואר אוניברסיטאית הבין התוכניתאנו שמחים להודיע על פתיחתה של 

מיועדת לתלמידים מצטיינים בהיסטוריה או התכנית  מצטיינים להגיש את מועמדותם. 1, ולהזמין תלמידיםהחיים

 במחקרבעלי רקע מדעי במדעי החיים המעוניינים מתחומים אחרים פילוסופיה של המדע וכן לתלמידים מצטיינים 

ופילוסופיים. התוכנית פועלת בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל אביב )מכון כהן להיסטוריה  היסטורייםבהיבטים 

( ואוניברסיטת המדעים של פילוסופיהו להיסטוריה התכניתופילוסופיה של המדעים והרעיונות(, האוניברסיטה העברית )

  של המועצה להשכלה גבוהה ויד הנדיב.וחברה(, ובסיוע קרן מדעי הרוח  טכנולוגיה בר אילן )התוכנית בלימודי מדע

 להקנות לבוגריהו, מובילים בתחוםחוקרים התוכנית מאפשרת לסטודנטים לרכוש ידע רחב ומעמיק, ומטרתה להכשיר 

-, סדנת כתיבה מדעית, וייעודי. בנוסף לפעילויות הרגילות, התוכנית מפעילה סמינר מחקר מודעות ומעורבות חברתית

retreat להשתלמות במציאת מקומות ומלגות  לסייע לבוגריםהתוכנית תהליך מיוחד שמטרתו מקיימת  ןשנתי. כמו כ

 .ועוד (NGOs) ארגוני המגזר השלישי ייעוץ,הירה בתחומי יקר וכן סיוע בפיתוח , כבסיס לקריירה אקדמית,דוקטורט-בתר

 מטרות ואופי הלימודים בתוכנית

על מנת לעבור לשלב השני )שלב ב'( בלימודי התואר השלישי התלמידים יצטרכו לסיים בהצלחה קורסי מבוא או לעבור 

, 19-20-של גנטיקה ואבולוציה במאות ה והיסטוריהבחינת בקיאות, במבוא לביולוגיה כללית, פילוסופיה של הביולוגיה, 

וסמינר  היסטורילסיים בהצלחה לפחות סמינר  ודרשייבהתאם לרקע הקודם ולתחום המחקר שלהם. כמו כן וזאת 

סיטאות השונות באוניבר יינתנוידי התוכנית לשם המעבר לשלב ב'. קורסי המבוא -פילוסופי אחד שמאושרים על

בבחירת קורסים, כל זאת מבלי  לדרישות אלה, ייהנו הסטודנטים מחופש בחירה מרבי. בכפוף המשתתפות בתוכנית

 בידיעון התוכנית. יימצאו הפרטים המלאים והמחייבים בכל אוניברסיטה ביחס לתלמידיה.  הוגיםלחרוג מהכללים הנ

 

 קבלה

התלמידים בתוכנית יהיו תלמידי מחקר באחת מהאוניברסיטאות המשתתפות, וכפופים באופן מלא לכללים של המוסד בו 

דנטים המעוניינים להתקבל לתוכנית כפופה להחלטת ועדת הקבלה של התוכנית. סטוהקבלה לתוכנית הם רשומים. 

 :דלהלןמתבקשים להמציא את המסמכים 
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מעוניינים לברר פרטים נוספים, מתבקשים לפנות לכתובת . ה2016באפריל  1-בקשות יישקלו על בסיס "מתגלגל" החל מ
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 מלגות

 ויידרשו להשתתף בפעילויות התכנית. שנים, 4למשך  ו לתוכנית יזכו למלגת קיום מלאהתלמידים שיתקבל

 

 סגל התוכנית

 )אוניברסיטת תל אביב( ד"ר אהוד לם
 )האוניברסיטה העברית( ד"ר ארנון לוי

 )אוניברסיטת בר אילן( אורן הרמןפרופ' 
 תל חי( ה האקדמיתמכללהד"ר איילת שביט )

 
 תלמידיםיתקבלו לתוכנית עד ארבעה  בשנת הלימודים תשע"ז

                                                           
 ולתלמידות כאחד. הנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה מיועדת לתלמידים 1


