פוסט-דוקטורט בגרמניה
הזמנה למפגש מידע לתלמידי דוקטורט ישראלים בכל תחומי המחקר
תלמידי מחקר לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה ,השוקלים את האפשרות למחקר במסגרת פוסט-דוקטורט
בגרמניה ,מוזמנים לכינוס ,שמטרתו להציג את האפשרויות העומדות בפניהם .בכינוס ישתתפו נציגים משלוש
קרנות מחקר גרמניות המציעות מלגות לחוקרים צעירים ,וניתן יהיה לדון עימם באפשרויות המימון והאירוח
בגרמניה.
הכינוס יערך באוניברסיטת תל אביב ,ביום חמישי 10 ,בנובמבר ,2016 ,בבניין גילמן ,חדר .223
נבקשכם לאשר את השתתפותכם מראש באמצעות דוא"ל לכתובתinfo@daad-israel.org :
תוכנית:
 – 15:45התכנסות
 – 16:00ברכות:
כריסטיאן יורגנס ,הנספח לענייני מדע ,שגרירות גרמניה בישראל.
פרופ' זהר שביט ,סגנית דקאן למחקר ,הפקולטה למדעי הרוח ,אוניברסיטת תל אביב.
 – 16:30ורנה שיפרמן ,מנהלת מרכז המידע של קרן  ,DAADתל אביב,

אפשרויות מימון ותמיכה לפעילות אקדמית בגרמניה באמצעות הקרן לקשרי מדע אקדמיים
 – 16:50אוטה שטוץ ,קרן המחקר הגרמנית ,DFG
קרן המחקר הגרמנית  ,DFGאפשרויות מימון לחוקרים צעירים.
 – 17:10ד"ר עומר סרגי ,המכון לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,עמית מחקר בקרן הומבולדט

על אפשרויות המחקר והגשת הצעות מחקר באמצעות מלגת אלכסנדר פון הומבולדט לחוקרים צעירים
 – 17:40הדס כהן ,עמיתת מחקר במסגרת מלגת לייבניץ של  ,DAADפוסט דוקטורט בגרמניה עם DAAD
 – 18:00דיון ושאלות.
 – 18:30סיכום
 – 18:45ארוחת ערב קלה ומשקה.





Planning a Postdoc Research Fellowship in Germany
(For Israeli PhD students from all disciplines)
Israeli doctoral candidates interested in pursuing postdoctoral research fellowships in Germany are
invited to attend an evening of talks and discussions aimed at presenting a broad picture of the
options available to them. Representatives of three German Research Foundations granting
scholarships for early career scholars will participate in the meeting.
The meeting will be held at Tel Aviv University on Tuesday, November 10th, 2016 in the Gilman
Building, Room 223.
Please confirm your attendance to: info@daad-israel.org.
Program
15:45 – Gathering and refreshments.
16:00 – Greetings:
Christian Jörgens, Science Counsellor to the Embassy of the Federal Republic of Germany
Prof. Zohar Shavit, Vice Dean for Research, Faculty of Humanities, Tel Aviv University
16:30 – Verena Shifferman, Director, DAAD Information Center, Tel Aviv,
Reviewing Available Funding Options for Academic Activities in Germany via the German
Academic Exchange Service
16:50 – Ute Stotz, International Affairs, Deutsche Forschungsgemeinschaft, German Research
Foundation
German Research Foundation (DFG): Research funding opportunities for early-career
Researchers
17:10 – Dr. Omer Sergi, The Institute of Archaeology, Tel Aviv University, Humboldt Alumni
The Alexander von Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers–
opportunities and applications
17:40 – Dr. Hadas Cohen, Leibniz-DAAD Alumna
Experiences as a Leibniz-DAAD Post-Doc in Germany
18:00 – Questions and Discussion
18:30 – Concluding Remarks
18:45 – Drinks and Finger food.





