התכנית ע"ש ג'ורג' מוסה בהיסטוריה
בשיתוף עם בית ספר ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל
ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

מכריזים על

מלגת הצטיינות רב-שנתית לדוקטורט
ע"ש ג'ורג' ל' מוסה
לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים
ההיסטוריון הדגול ג'ורג' ל' מוסה ,שהיה פרופסור באוניברסיטה
העברית בירושלים ובאוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון בארה"ב
) ,(University of Wisconsin – Madisonציווה קרן נדיבה לטיפוח
לימודי ההיסטוריה באוניברסיטאות בהן לימד.
מזה שנים רבות הקרן העניקה מלגות משולבות דו-שנתיות
לנסיעה לויסקונסין וללימודים בישראל .משנת הלימודים תשע"ה
) ,(2014-15קרן מוסה מעניקה מלגות משודרגות לדוקטורנטים
מצטיינים לארבע שנים מלאות ,הכוללות מלגת לימודים מלאה
לשנת לימודים במדיסון ויסקונסין ושלוש שנות מלגה בישראל.
הזכאות למלגה היא לכל היותר למשך ארבע שנים )שלוש שנים
למועמדים שנרשמו בהיותם בשלב ב'( .גובה המלגה בישראל
 58,000₪וכוללת פטור משכר לימוד .גובה מלגת המחייה
באוניברסיטת ויסקונסין  .$33,000המימון לשנת הנסיעה כולל
גם הוצאות נסיעה וסיוע בנסיעה ובביטוח בריאות לבני משפחה
נלווים .באופן רגיל הנסיעה לויסקונסין תתרחש בשנה השנייה של
המלגה הרב-שנתית.
המלגות מיועדות לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים
באוניברסיטה העברית בירושלים עם עדיפות ללומדים בחוג
להיסטוריה כללית.
רשאים להגיש מועמדות למלגה:
תלמידי/ות מ"א מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה
למוסמך ,בוגרי/ות תואר מ"א מחקרי ,או תלמידים/ות בשלבים
הראשונים של הלימודים לדוקטורט )אף לאחר אישור הצעת
הדוקטורט( עד שנתיים מן ההרשמה לתואר .המנחה של
המועמד/ת חייב/ת להיות מאחד החוגים ההיסטוריים
באוניברסיטה העברית.
מועמדים/ות למלגות מוסה חייבים להירשם עד יולי  2017ברשות
לתלמיד מחקר כתלמידים על תנאי בשנת הלימודים תשע"ח,
להשלים את כל חובות הלימודים שלהם עד  30בספטמבר 2017
ולהגיש אישור לזכאות לתואר עד  31בדצמבר .2017
תלמידים/ות שלא יסיימו את לימודיהם למוסמך )כולל קבלת
ציון על עבודת הגמר( עד  ,1.1.2018מלגתם תישלל.
מלגאי מוסה אינם רשאים לקבל במקביל מלגה רב-שנתית אחרת
של האוניברסיטה העברית.
התחייבויות המלגאים:
המלגה מיועדת לאפשר לדוקטורנטים ודוקטורנטיות מצטיינים
ומצטיינות להקדיש את עיקר זמנם למחקר .מתוך כך נגזרות
הדרישות הבאות לגבי שנות השהיה באוניברסיטה העברית:
 .1מקבלי/ות המלגה יתחייבו שלא לעבוד בשום עבודה בשכר
בהיקף משרה שיעלה על ) 25%במקרים חריגים מאוד הדיקן
יכול לאשר העסקה בהיקף של .(50%
 .2הציפייה היא כי מקבלי/ות המלגה יעברו תוך שנה משלב א'
לשלב ב' וכי יסיימו את כתיבת הדוקטורט תוך שלוש שנים
לכל היותר ממועד קבלתם לשלב ב'.

מקבלי/ות המלגה יהיו תלמידי
.3
האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת
הדוקטורט.
 .4עיקר פעילותם האקדמית של התלמידים/ות
תהייה בין כותלי האוניברסיטה .מקבלי המלגה הם
המצוינים שבין התלמידים ואנו מצפים כי הם יזמו
וישתתפו בסמינרים ,ימי עיון ,וסדנאות בקמפוס
האוניברסיטה ,כך שפעילותם תהווה מוקד לקהילה
אוניברסיטאית לומדת.
 .5מקבלי/ות המלגה מתחייבים לנסוע לשנה לאוניברסיטת
ויסקונסין במדיסון במהלך השנה השנייה של המלגה .במהלך
השנה בויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של
לפחות  6נקודות זכות )אחד מהם יכול להיות הדרכה אישית,
בדרך כלל בסמסטר השני( .כל מלגאי/ת יקושר עם מנטור או
מנטורית מהסגל של אוניברסיטת ויסקונסין.
הגשת מועמדות
יש להגיש עותקים של המסמכים הבאים למזכירות החוג להיסטוריה
כללית ,על פי הפירוט .כמו כן ,יש לשלוח העתק של כל המסמכים
לדוא"לidit.benor@mail.huji.ac.il :
 5עותקים מודפסים:
• טופס מועמדות )מופץ עם הקול-קורא ,ומצוי אצל מזכירת החוג
להיסטוריה(
• גליונות ציונים
• קורות חיים באנגלית ) - (CVעד  2עמודים
• תיאור קצר באנגלית של תכנית העבודה המתוכננת בדוקטורט
)אף אם טנטטיבית( – עד  2עמודים.
• שמות של עד שני מנטורים אפשריים באוניברסיטת ויסקונסין
)בהתייעצות עם המנחה באונ' העברית או עם ראש החוג
להיסטוריה .בשלב זה אין ליצור קשר ישיר עם המנטורים(.
עותק אחד מודפס:
• דוגמת עבודה כתובה )עד  20עמודים :עבודה סמינריונית ,או כל
כתיבה אקדמית אחרת(
• כתב התחייבות חתום )מצורף להלן(
שני מכתבי המלצה:
• אחד המכתבים חייב להיות ממנחה למוסמך או לדוקטורט.
המכתבים צריכים להשלח על ידי הממליצים/ות ישירות לדוא"ל:
idit.benor@mail.huji.ac.il

המועמדים המובילים למלגה יזומנו לראיונות בפברואר .2017
לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופסור משה סלוחובסקי ,ראש החוג
להיסטוריה msl@mail.huji.ac.il ,או לעידית בן אור ,רכזת תכנית מוסה
באוניברסיטה העבריתidit.benor@mail.huji.ac.il ,

מועד אחרון להגשת מועמדות 28 :בינואר 2017

