מכון המפרי
הפקולטה למדעי הרוח והחברה

מכון המפרי  -קול קורא ,בתר-דוקטורט 2017-18
הקול הקורא מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד

מכון המפרי מזמין בעלי תואר שלישי (אשר הגישו תזה בשש השנים האחרונות) ,אשר מעוניינים
להשתתף בקבוצת מחקר בקורס המצטיינים של הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,שיתקיים בשנת
הלימודים תשע"ח ( )2017-18להגיש מועמדות למלגת בתר-דוקטורט .הזוכה ישתתף בסמינר שנתי,
אשר יתמקד בהגירות וינוהל על ידי פרופ' נמרוד הורביץ .כמו כן ,הזוכה מחויב להיות באוניברסיטה
לפחות שלושה ימים בשבוע .הזוכה יזכה במלגת בתר דוקטורנט בסך  74,000ש"ח והיא תינתן לו
במהלך שנת הלימודים תשע"ח (עם אפשרות הארכה לשנה שנייה ,בהתאם להתקדמות המחקרית).
התכנית פתוחה לחוקרי הגירות ,ללא כל מגבלות דיסציפלינאריות.
על מכון המפרי
מכון המפרי פועל תחת הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון .המכון מעודד שיח
מחקרי בקרב תלמידי מחקר וחוקרים ,תוך הקניית מיומנויות מחקר וחשיפה לזוויות התבוננות שונות.
על תכנית המצטיינים ,תשע"ח
הגירות קשורות ב מגוון רחב של תופעות ואירועים .הן מּונעות על ידי רעב ,מלחמות ,אידיאולוגיה ותקווה
לחיים טובים יותר; הן מותירות אחריהן חלל בחברות שהמהגרים עזבו ומשנות את החברות שאליהן
המהגרים הגיעו; לעיתים הן גורמות לטראומות ,ולעיתים הן מצילות חיים; הן מצמיחות דיאספורות,
ולעיתים אף מעצבות ישויות פוליטיות חדשות; הן מציתות את הדמיון ,משולבות ביצירות ספרות ואף
משמשות בסיס למיתוסים דתיים .במרבית הדיסציפלינות החוקרות חברות ותרבויות של בני אדם
קיימים תת-תחומים העוסקים בשאלות הקשורות בהגירה .לפיכך ,תמת ההגירה תעמוד במרכזו של
סמינר המצטיינים בתשע"ח.
במסגרת התכנית ייערכו כעשר פגישות בסמסטר ,אשר בהן חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון
והסטודנטים המשתתפים יציגו מחקרים ורעיונות הקשורים להגירות .כמו כן ,יוזמנו מרצים אורחים
מאוניברסיטאות בארץ וחו"ל.
תנאי סף להגשת מועמדות
זכאים להגיש מועמדות אלו העונים על הקריטריון הבא:


בעלי תואר דוקטור ,אשר הגישו את התזה בשש השנים האחרונות (ספטמבר )2011

מכון המפרי
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
הגשת מועמדות
על המועמדים המעוניינים להצטרף לתכנית המצטיינים של מחזור תשע"ח להגיש את הטפסים
והמסמכים הבאים ,לא יאוחר מיום שני 31 ,ביולי .2017


כל מועמד ימלא טופס פרטים אישיים בקישור הבא (באמצעות דפדפן כרום בלבד):
טופס הגשת מועמדות -בתר דוקטורנטים





המועמדים יידרשו להגיש:
o

תמצית תכנית מחקר (עד  2000מילה) ,העוסקת בהיבטים של הגירות.

o

תקציר של עבודת הדוקטורט

o

קורות חיים מעודכנים ,הכוללים רשימת פרסומים מלאה.

o

שתי המלצות ,אחת מהן של המנחה.

נא לשלוח את החומר לבת-אל גוזלן במייל hirik@bgu.ac.il
על המועמד לדאוג שההמלצות תישלחנה לפני ה 31-ביולי .2017

