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.1

פוסט-דוקטורנט הוא תלמיד משתלם באוניברסיטה בשנים הראשונות לאחר קבלת תואר דוקטור *.
ההשתלמות תיעשה בהשגחת מורה-מנחה ,ככלל ,מן המסלול האקדמי הרגיל.

.2

ההשתלמות תתקיים באוניברסיטה העברית .במקרים מיוחדים ,רשאי הרקטור או סגנו ,על פי המלצת
המנחה ,לאשר השתלמות שמתקיימת בחלקה מחוץ לאוניברסיטה.

.3

כל פוסט-דוקטורנט יהיה רשום במינהל תלמידים כתלמיד משתלם.

.4

השתלמות פוסט-דוקטורלית תחל לא יאוחר מחמש שנים לאחר אישור תואר הדוקטור.

.5

מעמד של פוסט-דוקטורנט ומלגה פוסט-דוקטורלית יוכלו להינתן לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים.

.6

המלגה מיועדת לאפשר לפוסט-דוקטורנט להתמסר להשתלמות שמטרתה לקדמו לקראת השגת עצמאות
מחקרית ומקצועית ,לה יידרש בהמשך דרכו המקצועית.

.7

אין להתנות מתן מלגה בביצוע עבודה כלשהי.

.8

ככלל ,לא תפסיק האוניברסיטה את ההשתלמות לפני תום התקופה שנקבעה .ניתן לעשות זאת,
במקרים חריגים בלבד ,באישור דיקן הפקולטה )ומנימוקים שיירשמו( ,תוך מתן הודעה למלגאי
חודשיים מראש לפחות )במקרה של עבירת משמעת ,יחול על התלמיד  -משתלם תקנון המשמעת של
תלמידי האוניברסיטה(.

.9

מלגות פוסט-דוקטורליות הממומנות מתקציבי מחקר ומתקציבים פקולטאיים יאושרו ויטופלו ע"י דיקן
הפקולטה .מכתב ההזמנה ייחתם על ידו.

 .10מלגה פוסט-דוקטורלית לא תמומן מהתקציב הרגיל.
 .11לא תוענק מלגה פוסט-דוקטורלית למי שהיה כבר בעל מינוי כלשהו באוניברסיטה העברית
לאחר הדוקטורט )במסלול הרגיל ,מסלול חוקרים ,בחוזה של משרד קליטה וכד'(.
 .12על המלגות המחולקות באמצעות הוועדה האוניברסיטאית יחולו גם כללים נוספים המפורטים דלהלן:
א .המלגות אינן מיועדות לתלמידים שסיימו את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית.
ב .יחד עם זאת ,ניתן להעניק מלגה למועמד בעל תואר דוקטור מן האוניברסיטה העברית אם חלפה שנה
ממועד הגשת הדוקטורט ובאותה שנה השתלם במוסד אקדמי אחר.
ג .על אף האמור בס"ק א' לעיל ,לוועדה שיקול דעת לאשר במקרים חריגים במיוחד ומטעמים שיירשמו
מלגות לתלמידים שסיימו את לימודי הדוקטור באוניברסיטה העברית גם כאשר הם ממשיכים ישירות
להשתלמות פוסט-דוקטורלית.
ד .בשום מקרה לא תוענק מלגה לשם השתלמות אצל מדריך עבודת הדוקטור.
ה .המלגה תוענק לתקופה של  12 - 9חודשים וניתן יהיה להאריכה ,לשנה נוספת אחת בלבד .בשנה
השנייה תהיה המלגה ממומנת בחציה ע"י החוקר/היחידה המארחים.
ו .מנחה לא יכול לקבל יותר ממלגה אחת של פוסט-דוקטורנט.
 .13הגובה המכסימלי של מלגה פוסט-דוקטורלית–
ברמה ) 4למי שלא חלפו שנתיים מקבלת התואר( 275% -
ברמה ) 5מעל לשנתיים לאחר הדוקטורט( 175% -
 .14תעסוקה נוספת
א .משתלם פוסט דוקטורנט ,המקבל מלגה מלאה ,יקדיש את כל זמנו לעיסוק במחקרו וככלל ,לא יעסוק
בתקופה זו בעבודה נוספת בין אם בשכר ובין אם שלא בשכר.

1

ב .במקרים מיוחדים ניתן לאשר עבודה אחרת בהיקף קטן ,אשר תפגע באופן מינימלי בהשתלמות הפוסט
דוקטורלית .העיסוק הנוסף לא יהיה קשור להשתלמות.
ג .האישור יינתן ע"י הדיקן לאחר שנועץ עם המורה-המנחה ועם ראש היחידה.
ד .לעניין זה ,ההיקף המותר לעבודה נוספת של מורה באוניברסיטה ) 4שעות הוראה או  8שעות עבודה
בשבוע בעיסוק אחר וכו'( יהווה את מכסימום היקף התעסוקה שיותר למשתלם .עם זאת רצוי
שהתעסוקה הנוספת לא תעלה על מחצית ההיקף הזה.
ה .כאמור בסעיף  6לתקנון ,אין להתנות מתן מלגה בביצוע עבודה כלשהי .למען הסר ספק ,מובהר כי
פוסט דוקטורנט המלמד קורס באוניברסיטה העברית ,לא יעשה זאת בהתנדבות וישולם לו שכר ,בדרך
כלל כ"מורה מן החוץ".
------------------------*

גם מי שרק הגיש את העבודה לשיפוט והמציא האישור על כך ,יוכל להיות זכאי למלגה פוסט-
דוקטורלית .עובד הדיקנט בכל פקולטה ,המטפל במלגות פוסט-דוקטורליות ,יהיה אחראי לבדוק
שלושה חודשים לאחר תחילת ההשתלמות ,אם אושרה עבודת הדוקטור .אם טרם אושרה
העבודה ,תשולם משך הזמן זה מלגת תלמיד-דוקטור בלבד .במקרים מיוחדים יוכל הדיקן להאריך
את תקופת הביניים ולהורות לשלם למשתלם מלגה פוסט-דוקטורלית מעבר לשלושה חודשים ,לאחר
שבחן את המידע הנוגע להתקדמות השיפוט.
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