מעט לכתב עת
קול קורא למלגת סיוע בעריכה מקצועית של מאמרים באנגלית
הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים הקימה מסלול מלגות תחרותי חדש שיקרא
"מעט לכתב עת" .המסלול מבוסס על תרומתם הנדיבה של גמלאי/ות הפקולטה.
המלגות מיועדות לסייע לדוקטורנטים בפרסום מאמרים בכתבי עת מובילים במדעי החברה וכוללות סיוע
במימון העריכה מקצועית באנגלית של המאמר .גובה כל מלגה הוא עד  1500שקל.
אנו מזמינים סטודנטים לדוקטורט בשלב ב' הרשומים במחלקות הפקולטה ועומדים בקריטריונים
שלהלן להגיש בקשות לסיוע .ניתן להגיש בקשות בכל רבעון (.)1.10 ,1.7 ,1.4 ,1.1
הקריטריונים להגשת הבקשות:
 .1המלגה מיועדת לסיוע בעריכה מקצועית של מאמר שנכתב על ידי הסטודנט/ית כמחבר/ת יחיד/ה או
כמחבר/ת שותפ/ה עם סטודנטים/יות הרשומים במחלקות הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה
העברית.
 .2המלגה היא תחרותית ותוענק למאמרים שיוגשו לאחר העריכה לכתבי עת שפיטים בעלי דירוג גבוה
( 20%עליונים בתחום).
 .3המלגה מיועדת למאמרים שכתיבתם הושלמה אך טרם נשלחו לעריכה ולכתב עת.
חומר הבקשה יכלול:
 .1מכתב מלווה המפרט את:
א .שם מחבר/ת המאמר
ב .כותרת המאמר
ג .תקציר המאמר
ד .פסקה המתארת את החידוש המוצע במאמר
ה .שם כתב העת שאליו יוגש המאמר
ו .תיאור קצר של כתב העת (תחום עיסוק ומרכזיותו בתחום המחקר)
ז .הסבר לגבי התאמת המאמר לכתב העת
ח .דירוג  JIADשל כתב העת
ט .שם העורכ/ת הלשונית
 .2קורות חיים ורשימת פרסומים של מחבר/ת המאמר.
 .3מכתב תמיכה ממנחה הדוקטורט (או חבר/ת סגל אחר/ה הפקולטה) הכולל:
א .המלצה על מחבר/ת המאמר
ב .הסבר על חשיבות המאמר
ג .הסבר על התאמת המאמר לכתב העת
יש להעביר את כל החומרים לקראת המועד האחרון בכל רבעון לראש תוכנית הדוקטורנטים
במחלקה.

כל מחלקה תחליט על מועמדת/ת אחת ותעביר את שמה לרכזת תוכנית הדוקטורנטים ,אביטל עמירם.
בחירת הזוכים תעשה על ידי ועדת המלגות של הפקולטה ,בשיתוף ראש תוכנית הדוקטורט.
בכל רבעון יחולקו  2-3מלגות.
העורכ/ת המקצועי/ת צריכ/ה להיות רשומ/ה כספק/ית האוניברסיטה העברית .הפקולטה תהיה אחראית
על העברת התשלום לעורכ/ת.
המלגה לא מיועדת לתרגום מאמרים משפה שזה לאנגלית
הזוכים יתבקשו להציג את עבודותיהם במפגש מיוחד שייערך בסוף שנת תשע"ו (פרטים נוספים
יימסרו בהמשך).
לשאלות מנהליות ניתן לפנות למרכזת תוכנית הדוקטורנטים ,אביטל עמירם

