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 דוקטורט-מלגות להשתלמות בתרל חירום לתקופת הקורונה קול קורא

 

סוע לחו"ל לצורך מצטיינים לנ מאפשרות למועמדים אינן  אשרתקופת הקורונה, המגבלות בבעקבות 

האוניברסיטה  או גוזרת על משתלמים שנמצאים בחו"ל לחזור לארץ, דוקטורט,-בתרהשתלמות 

 ת תשפ"א. לשנחירום  דוקטורט-מלגות להשתלמות בתר שלוש תעניקהפתוחה 

 על בסיס הצטיינותם של המועמדים. המלגות הינן תחרותיות והענקתן תהיה

באוקטובר  1-בהמלגה מיועדת להשתלמות המתחילה . ח לשנה"ש 120,000כל מלגה הוא  סך

בהדרכת , הארכהרות לשאפללא (, חודשים 12) אחתההשתלמות תהיה לתקופה של שנה  .2020

 . שתחום מחקרו קרוב לזה של המשתלם, חוקר מהסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה הפתוחה

-הענקת מלגה להשתלמות בתר"לא ייחשב לעובד האוניברסיטה ויהיה כפוף לנוהל  םהמשתל

 של האוניברסיטה הפתוחה." דוקטורית

 

 דוקטורט בתחומים הבאים:-עבור השתלמות בתר תינתנההמלגות 

 כללי: פתוח לכל תחומי הדעת באוניברסיטה הפתוחה .1

המלגה נועדה לקדם את המחקר באחד מתחומי הדעת באוניברסיטה הפתוחה. מוזמנים 

מיומנויות ונסיון מחקרי מוכח בתחום הדעת בו מבקש להגיש מועמדים מצטיינים בעלי 

 המועמד להשתלם.

ליזום ולבצע מחקר, להשתתף באופן פעיל  ההשתלמות, יתבקש המלגאיבמסגרת 

 המתקיימות בתחום הדעת הרלבנטי ולתרום למחקר השוטף המתקיים בו.בפעילויות 

 :טכנולוגיות למידה .2

 לקדם את המחקר בתחומי טכנולוגיות למידה.  נועדההמלגה 

באחד מהנושאים  בעלי מיומנויות ונסיון מחקרי מוכחמועמדים מצטיינים  להגישמוזמנים 

הבאים: היבטים פדגוגיים של שילוב טכנולוגיות דיגיטליות חדשניות בתהליכי למידה, 

הוראה והדרכה במערכת החינוך, באקדמיה או בארגונים; היבטים קוגניטיביים וחברתיים 

(; תהליכי enhanced learning-technologyשל למידה מקוונת ולמידה בסיוע טכנולוגיות )

 . learning analytics למידה מקוונת ולמידה באמצעותהערכה של 

להשתתף , ליזום ולבצע מחקר, לרכז קבוצות מחקרההשתלמות, יתבקש המלגאי  במסגרת

יות למידה של באופן פעיל בפעילויות המגוונות הנערכות במרכז לחקר חדשנות בטכנולוג

 ולתרום למחקר השוטף המתקיים במרכז. האוניברסיטה הפתוחה
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 :מדעי הנתונים בזירה החברתית/תרבותית/פוליטית .3

המעבדה הפתוחה למדיה ומידע: מתמחה המלגה נועדה לקדם את המחקר בתחומים בהם 

 (. DSS/DHמדעי החברה/הרוח הדיגיטליים )

מועמדים מצטיינים בעלי מיומנויות ונסיון מחקרי מוכח בתכנות או עיצוב  להגישמוזמנים 

 וני עתק.כלים אנליטיים לניתוח נת

בבניית כלי מחקר דיגיטליים המסייעים להבין ולהסביר עולם חברתי, אשר  עוסקתהמעבדה 

בו ייצור מידע, אגירתו וניתוחו, הופכים בהדרגה להיות אבן בניין מרכזית. אחת המטרות 

היא לפתח גישות מחקריות ומתודולוגיות חדשות המנצלות את המידע העשיר הגלום 

תקשורת דיגיטלית, אשר הפכו למרכיב מרכזי בחיינו והם חלק ממציאות בטכנולוגיות מידע ו

שבה נתח הולך וגדל מפעילותנו תלוי ברשתות תקשורת ומידע המותירות עקבות 

 דיגיטליים.

במעבדה עומדים מסדי נתונים מתחומים שונים, ואלה יונגשו למלגאי  החוקריםלרשות 

 לטובת המחקר.

ליזום ולבצע מחקר, להשתתף באופן פעיל בפעילויות  יתבקש המלגאי ההשתלמותבמסגרת 

המגוונות הנערכות במעבדה הפתוחה למדיה ומידע ולתרום למחקר השוטף המתקיים 

 במעבדה.

 

תואר בו קיבלו מועד האשר לא חלפו יותר מחמש שנים מ זכאים להגיש את מועמדותם חוקרים

שבעת הגשת המועמדות יש בידם אישור על הגשת עבודת  או ,(Ph.D) "דוקטור לפילוסופיה"

יהיו זכאים לתואר  - 2020אוקטובר  -תוך כוונה שבמועד תחילת ההשתלמות )הדוקטור לשיפוט 

  .("דוקטור לפילוסופיה"
 

 :יש לשלוח את החומרים הבאים לכל אחד מהקולות הקוראים, לצורך הגשת הבקשה

 (.מצ"ב)טופס הגשת מועמדות  .1

 .חיים ורשימת פרסומיםקורות  .2

או אישור על מועד הגשת עבודת  ,ועל מועד הזכאותלדוקטורט אישור המעיד על זכאות  .3

 .לא יוכל להגיש את מועמדותו ,חוקר שהדוקטורט שלו לא הוגש עדיין .הדוקטורט לשיפוט

הכולל את שיתופי הפעולה הצפויים עם  ,של תכנית ההשתלמות( עמוד או שניים)תיאור קצר  .4

ואת תרומתו הצפויה לקהילה המדעית , הסגל המארח ועם חברי סגל נוספים באו״פ חבר

 . באוניברסיטה הפתוחה

אחד המכתבים יהיה מחוקר שאינו שייך לסגל האקדמי של שרצוי  .בלבד מכתבי המלצה שני .5

 .המוסד בו סיים המועמד את לימודי הדוקטורט

המוכן להדריך את  ,האוניברסיטה הפתוחהחבר הסגל האקדמי הבכיר של , המלצה מחוקר .6

 תרומתו ואת המתוכננים הפעולה שיתופי את במפורש לציין צריכה ההמלצה .המשתלם

 .הפתוחה באוניברסיטה המדעית לקהיליה המשתלם של הצפויה
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 להיות צפויה מה המחלקה ראש יציין בו, המשתלם יתארח בה, המחלקה מראש תמיכה מכתב .7

 המחלקה אמצעים ואלו, באוניברסיטה הפתוחה המדעית לקהילהתרומתו של המשתלם 

 (.עמדת עבודה: לדוגמא) לרשותו תעמיד

 

 :מועד הגשה

אל המזכירות האקדמית של  2020 באוגוסט 20-לא יאוחר מה יש לשלוח את המסמכים

 .academicsec@openu.ac.il :בכתובת, האוניברסיטה הפתוחה

 .לא יתקבלו חומרים נוספים לאחר תאריך זה

 ה מוגשת המועמדות.ילאבנושא ההודעה יש לציין את שם המלגה 

  . ilac.openu.@adibs, או 7782203-09רמן בטלפון בנושא המלגות ניתן לפנות לעדי בלשאלות 

 

 מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לשני המינים באופן שווה.הפנייה  הערה:

 

mailto:academicsec@openu.ac.il
mailto:adibs@openu.ac.il
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 תשפ"א – הפתוחה באוניברסיטה )חירום( דוקטורנטים-לבתר מלגות

 בקשה טופס

 המבקש לב לתשומת

 .ההנחיות בעיון קרא אנא •

 .בדייקנות הטופס את מלא •

 .לדיון תובא לא המלגה, לתנאי עונה שאינה או בחסר, הלוקה בקשה •

 

 המתאים(: במקום X )סמן בתחום דוקטורט-בתר להשתלמות למלגה בקשה

 למידה טכנולוגיות 

 הנתונים מדעי 

 :אחר _________________________________________________ 

 :אישיים פרטים .1

 (עברית) _____________________ פרטי שם _______________________ משפחה שם

 (אנגלית) _____________________ פרטי שם _______________________ משפחה שם

   ___________________ (ישראלית) זהות תעודת מס _______________________ אזרחות

 _________________________________________________________   נוכחית כתובת

 _____________________________________________________ נוכחי עיסוק או מינוי

 

 :גבוהה השכלה   .2

 הגמר עבודת נושא או תחום תואר מוסד שנים
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 _______________________________ הדוקטורט מדריך שם

 

 :מחקר במוסדות או באוניברסיטאות מינויים   .3

 תחום תפקיד מוסד שנים

    

    

    

    

 
 

 (:הדוקטורט לימודי את המועמד סיים בו למוסד מחוץ אחד לפחות) ממליצים שמות   .4

 (ומחלקה מוסד) מקום שם

1. 
 

2. 
 

 
 

   ?בעבר הפתוחה באוניברסיטה דוקטורט-פוסט למלגת בקשה הוגשה האם   .5

       לא   שנה    כן ___________ 

 

 :ההשתלמות ביצוע מקום   .6

 ______________________________________________________ מחלקה/חוג

 _____________________________________________________ מחקר קבוצת

 __________________________________________________ ים/המנחה ות/שמ

 __________________________________  ההשתלמות לתקופת המחקר נושא .7
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 המועמד: הצהרת

  :כי בזאת מצהיר הריני

 .ומלאים נכונים הינם זה בטופס הפרטים  *

 הפתוחה. האוניברסיטה של דוקטורית-בתר להשתלמות מלגה הענקת נוהל את קראתי  *

 שכר לקבל אוכל לא דוקטורית-בתר להשתלמות מלגה הענקת נוהל כללי פי-על כי לי ידוע   *

 ה.המלג קבלת בתקופת מקור משום

 

 

 _______________ המועמד חתימת  ____________ תאריך

 

 

 ________________ המנחה חתימת  ____________ תאריך

 

 

 


