 5בספטמבר 2017
אל

:

פרופ' נ .אדיר ,דיקן הפקולטה לכימיה
פרופ' א .אוירבך ,דיקן הפקולטה לפיסיקה
פרופ' א .אורדע ,דיקן הפקולטה להנדסת חשמל
פרופ' ג .גרדר ,דיקן הפקולטה להנדסה כימית
פרופ' י .הלוי ,דיקן הפקולטה להנדסת מכונות
פרופ' ע .יבנה ,דיקן הפקולטה למדעי המחשב
פרופ' י .כהן ,דיקן הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
פרופ' ש .לבנברג ,דיקנית הפקולטה להנדסה ביורפואית
פרופ' מ .מחלוף ,דיקנית הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
פרופ' א .מנדלבאום ,דיקן הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול
פרופ' ע .רבינוביץ' ,דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
פרופ' י .רבקין ,דיקן הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

מאת

:

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

הנדון  :מלגות בתר-דוקטורט ב – MIT-התחלת השתלמות מרץ 2018
המלגות הנ"ל מוצעות במסגרת הסכם ייחודי שנחתם בין הטכניון ל MIT -ומטרתן היא להכשיר מועמדים
פוטנציאליים למשרות של חברי סגל בטכניון .המלגות מיועדות לבוגרי דוקטורט של הטכניון או מוסדות אחרים
בישראל בהנדסה ,פיסיקה וכימיה .מועמדים לקבלת מלגות יוגשו מטעם הפקולטה הרלוונטית בטכניון.
-

גובה המלגה יהיה בין  $45,000לבין  $55,000לשנה .כמו כן יינתן ביטוח רפואי למלגאי ולבני משפחתו.
המלגה מובטחת לשנה אחת בלבד .אנו מצפים כי מימון השנה השנייה יהיה ממקורותיו של המנחה להשתלמות
כאשר במקרים מסוימים ניתן יהיה להמשיך ולקבל מלגה במימון הטכניון לחלק מהשנה השנייה.
הפקולטה בטכניון תשתתף במימון המלגה בשנה הראשונה בסכום של .US$3,000
הדיקן ימנה חבר סגל בפקולטה שיהיה אחראי על שמירת קשר באופן רציף עם המלגאי.
המלגאי יתחייב לפנות למשרה בטכניון תוך זמן קצוב (כ  18חודשים).

מועמדים מתאימים נדרשים להגיש:
 .1קורות חיים.
 .2רשימת פרסומים לפי החלוקה הבאה (יש לציין האם סדר הכותבים הוא לפי הא-ב):
א .עיתונים (יש לציין אימפקט פקטור ומיקומו של העיתון בדרוג העיתונים בשטח המחקר)
ב .כנסים תחרותיים (לציין אחוז קבלה)
ג .כנסים לא-תחרותיים
יובאו בחשבון רק מועמדים אשר פרסמו לפחות  3מאמרים בעיתונים איכותיים או כנסים תחרותיים.
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט.
שני מכתבי המלצה נוספים :אחד ממוסד אקדמי חיצוני למוסד הדוקטורט.
שמות מנחים פוטנציאליים ב .MIT-אם נוצר כבר קשר עם מי מהם ,רצוי לצרף התכתבות בנושא ,כולל
מכתב הזמנה ,אם יש כזה.
מכתב מדיקן הפקולטה ,כולל דו"ח ועדה מכינה פקולטית המתייחס לפוטנציאל של המועמד להיות חבר
סגל בטכניון.
טופס בקשה ממולא על כל פרטיו וחתום ע"י המועמד (רצ"ב).
טופס  Exhibit Aממולא על כל פרטיו וחתום ע"י המועמד וכן ע"י עד (רצ"ב).

כל המסמכים לעיל יוגשו בקובץ  PDFבדואר אלקטרוני וכן בעותק קשיח אחד ללשכת המנל"א:
 manla@technioin.ac.ilלא יאוחר מ.15.11.2017-
כל החומר יוגש באנגלית.

בברכה,

פרופ' חגית עטיה

העתק :נשיא
חברי הנהלה
עו"ד ורדית רז-טולדנו ,הממונה על לשכת הסגל האקדמי
גב' איילת קטלן ,מרכזת אורחים אקדמיים
לוט.

