דצמבר 2019

קול קורא לקבלת מלגת מחייה לפוסט-דוקטורט בפסיכומטריקה בחו"ל
הוועדה הישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקה מזמינה בזאת בעלי תואר שלישי (או תלמידי דוקטורט בשנתם
האחרונה ללימודים) ,אשר עומדים בתנאים המפורטים להלן ,להגיש מועמדות לקבלת מלגת מחייה במהלך פוסט-
דוקטורט בחו"ל באחד מהתחומים הבאים :מדידה והערכה בחינוך ,פסיכולוגיה כמותית/מתמטית או
פסיכומטריקה.
תחומים אלו עוסקים בתיאוריה והפרקטיקה של מדידה ,הערכה ושימוש במבחנים בחינוך ,בפסיכולוגיה ,וכן ברישוי
והסמכה לתחומים מקצועיים .בכוונת הוועדה להעניק מלגה אחת (במימון קרן פילנתרופית) ,בסך  ₪ 127,200לשנה
אחת.
ניתן למצוא את תקנון המלגה וכן מידע נוסף על תחומים אלו ,כולל רשימה של מוסדות רלוונטיים בקישור הבא:

.http://tinyurl.com/ICAP-POST5

מי רשאי להגיש בקשה למלגה?
אזרחי מדינת ישראל ,גברים ונשים כאחד ,ללא הגבלת גיל.
.1
תלמידי דוקטורט (בשנתם האחרונה ללימודים) או בעלי תואר שלישי (מהחמש השנים האחרונות) בתחומים:
.2
חינוך ,פסיכולוגיה ,סטטיסטיקה ,כלכלה ,מדעי המחשב או תחומים דומים.
חובות המלגאים:
מקבל המלגה יצא לחו"ל בשנת הלימודים העוקבת לזכייה במלגה ,או בשנת הלימודים שלאחר מכן ,בכפוף
.1
לאישור הוועדה.
מקבל המלגה יידרש להגיש לוועדה דוח התקדמות חצי-שנתי כתנאי להמשך המימון.
.2
מקבל המלגה יידרש לחזור לארץ בסיום לימודיו ,לא יותר משנתיים ממועד נסיעתו.
.3
הגשת מועמדות:
אדם המעוניין להגיש את מועמדותו לקבלת מלגה כמפורט במסמך זה ,מתבקש לפנות בהקדם האפשרי
.1
באמצעות דואר אלקטרוני אל "הוועדה הישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקה" בכתובת
.ICAP@nite.org.il
התאריך האחרון להגשת המועמדות הוא 15.02.2020
.2

על הפנייה לכלול את כל המסמכים והמידע שלהלן:
קורות חיים עדכניים באנגלית.
א.
אישור על סיום החובות האקדמיות לתואר השלישי (לתלמידי דוקטורט -אישור שנותר להם רק להגיש
ב.
את הדוקטורט).
טופסי ציונים של התארים שאותם למד/לומד המועמד.
ג.
דוגמה לעבודת מחקר (אפשר באנגלית) אשר המועמד הינו הכותב היחיד שלה.
ד.
שמות ופרטי קשר (טלפון וכתובת מייל) של שני ממליצים ,אשר לפחות אחד מהם הינו איש סגל בכיר
ה.
באקדמיה ,אשר מכיר את המועמד היכרות אישית במסגרת לימודיו.
מכתב אישי המתייחס לסוגיות הבאות  -מדוע הנך מעוניין לצאת לפוסט-דוקטורט בתחום המבוקש?
ו.
האם יש לך התנסות בתחום המבוקש (אם כן – פרט מהי)? מהן החזקות שלך כתלמיד וכחוקר? במה
הנך מעוניין לעסוק לאחר סיום הפוסט-דוקטורט? האם יש לך תחום או שאלה שהנך מעוניין לחקור
במסגרת הפוסט-דוקטורט? לאילו מוסדות אתה מתכוון לפנות לבקשת הפוסט-דוקטורט?

.3

הוועדה תיצור קשר עם מועמדים שיעברו את הסינון הראשוני ,תזמין אותם לראיון ,ותסייע להם בבחירת
המוסדות אליהם יגישו בקשה להתקבל לפוסט-דוקטורט .הוועדה תקבע לאילו מוסדות לימודים יכול המועמד
לפנות.

.4

על המועמדים לפנות באופן עצמאי למוסדות הרלוונטיים ,בהתאם לדרישות כל מוסד ,ולהתחיל בתהליך הגשת
הבקשה להתקבל לפוסט-דוקטורט במוסדות אלו .למען הסר ספק ,הגשת הבקשות למוסדות הלימודים הינה
באחריות המועמד ,ועל חשבונו .המועמדים יקבלו מכתב המלצה המפרט את גובה המלגה שהם עתידים לקבל
במידה ויתקבלו לפוסט-דוקטורט.

.5

מועמד שהתקבל לפוסט-דוקטורט בחו"ל יגיש לוועדה מכתב קבלה רשמי מטעם המוסד.

.6

הוועדה תבחן את כל המסמכים שיגיעו לידיה עד ליום  15.03.20ותחליט מי יהיו מקבלי המלגה.

בכל שאלה לגבי האמור בקול קורא זה ,או לגבי האפשרות ללימודי פסיכומטריקה בארץ ,ניתן לפנות לוועדה במייל
.ICAP@nite.org.il
בברכה,
חברי הוועדה הישראלית לעידוד לימודי הפסיכומטריקה
ד"ר אבי אללוף ,מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
פרופ' רות בייט-מרום ,האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מיכל בלר ,מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר צור קרליץ ,מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
1

