13.1.16

אל :חברי הסגל החדשים
מאת :איילת קטלן – מרכזת אורחים אקדמיים

הנדון :הזמנת אורחים אקדמיים ומשתלמי בתר-דוקטורט

ברכות על הצטרפותכם לסגל האקדמי של הטכניון .עלו והצליחו.
להלן הליך הזמנת אורחים ומשתלמים בטכניון.

אורחים

אקדמיים:

ישנם מספר סוגי אורחים בטכניון:
 )1אורחים לזמן קצר – אורחים המגיעים לתקופה של עד חודש ימים .יש למלא טופס הזמנת
אורח לזמן קצר.
 )2אורחים לזמן ארוך – אורחים המגיעים לתקופה של עד שנה .יש למלא טופס הזמנת אורח
לזמן ארוך ולהגיש בצירוף המסמכים הנדרשים כפי שמפורט בטופס ההזמנה.
 )3אורחים לזמן ארוך -אורחים המגיעים לתקופה של מעל שנה או לאורחים שמאריכים את
ביקרום מעבר לשנה יש להגיש בהליך אקדמי רגיל (ועדה מכינה סנטית/ועדת קבע).
מקסימום שהות בפועל הטכניון בדרגת אורח –  6שנים.
דרגות האורחים:
עמית אורח/מרצה אורח
מדען אורח /מרצה בכיר אורח
פרופ' חבר אורח
פרופ' אורח
הדרגה הנקבעת בד"כ מקבילה לדרגה של האורח במוסד האקדמי ממנו מגיע.
מקורות מימון :בטכניון מבקרים אורחים ללא מימון ,אורחים ע"ח תקן ,אורחים מיוחדים
( ,)Distinguished Prof.אורחים במימון תקציבי המחקר של חבר הסגל  ,ואורחים במימון חלקי של
קרנות טכניוניות למשל קרן ליידי דייויס (הגשה לוועדה הטכניונית – חוזר נשלח לדיקנים בכל שנה
בחודש אוקטובר).
טפסים ניתן להורדי באתר של לשכת הסגל האקדמי:
טפסי אורחים
כל המסמכים והטיפול האדמיניסטרטיבי באורחים צריך להיעשות דרך מזכירות לשכת דיקן הפקולטה.

משתלמי בתר-דוקטורט
משתלם בתר-דוקטורט בטכניון הינו מי שלא חלפו  5שנים מסיום הדוקטורט שלו .רוב המשתלמים
בטכניון מקבלים מלגה ומשתלמים בהיקף שעות מלא (מקצתם ללא מימון ,וזאת משום שמקור המימון
הוא חיצוני ,ומקצתם משתלמים בהיקף חלקי).
מינימום תקופת ההשתלמות – חצי שנה (במקרה של בוגר טכניון אפשרי פחות) .ההשתלמות היא
לתקופה של עד שנה וניתנת להארכה של עד שנה עד לתקופה המקסימלית של חמש שנים.
מקורות מימון:
אפשר להתחיל

 )1במימון תקציבי המחקר של חבר הסגל/תקציבי פקולטה/מרכז מחקר -
ההשתלמות בכל יום מימות השנה ולתקופה של עד שנה (עם אפשרות הארכה).
 )2במימון חלקי של מלגות טכניוניות – לרשות הטכניון עומדות מספר קרנות שמממנות השתלמות
של בתר דוקטורנטים כגון :ליידי דיוויס ,עלי קאופמן וכדומה (פירוט הקרנות והיקף המימון מופיע
בחוזר השנתי שנשלח לדיקנים באוקטובר בכל שנה) .ישנם תוכניות מיוחדות במימון ות"ת לסינים
והודים וכן לאזרחי טאיואן .מלגות הטכניון הן חלקיות ונדרשת השתתפות המנחה המימון המלגה
בהיקף של לפחות ( ₪ 2450עד לסה"כ מקסימום אפשרי) .המלגה הטכניונית היא לשנה עם
אופציה להארכה לשנה/חצי שנה נוספת .תחילת ההשתלמות באוקטובר.
הטכניון שם לעצמו למטרה לעזור לחברי סגל חדשים להביא משתלמי בתר-דוקטורט
להשתלמות הטכניון .לכן במטרה לעודד חברי סגל חדשים להגיש מועמדים ניתנת עדיפות
בהענקת מלגות למשתלמים של חברי סגל חדשים.
גובה המלגה החודשית :עד  $3300/₪ 12,000לחודש.
המשתלם מקבל מלגה לפיכך אין לו תנאים סוציאלים ואין יחסי עובד ומעביד בין הטכניון למשתלם.
לתקנון המלא למשתלמי בתר דוקטורט:
תקנון
טפסים ניתן להוריד מאתר לשכת הסגל:
טפסי פוסט דוקטורנט
כל המסמכים והטיפול האדמיניסטרטיבי במשתלמי בתר דוקטורט צריך להיעשות דרך מזכירות לשכת
דיקן הפקולטה.

