28.7.19
קול קורא :מלגת פוסט-דוקטורט בשיתוף אוניברסיטת דרום קליפורניה ) (USCבנושא יהדות
ארה"ב ותרומתה לחברה האמריקאית )ינואר-יוני(2020 ,
המרכז לחקר ארה"ב בשיתוף תוכנית פולברייט באוניברסיטת תל אביב מציע מלגת פוסט-דוקטורט חדשה
בשותפות עם מכון קסדן באוניברסיטת דרום קליפורניה ) (USCלמחצית הראשונה של שנת .2020
המלגה מחייבת שהות ממושכת במכון קסדן .תקופת המינוי תחל בינואר  2020ותסתיים ביוני .2020
מתוך רצון להבין טוב יותר את תרומתה של יהדות ארה"ב למדינת קליפורניה בפרט ולפלורליזם
האמריקאי בכלל ,המלגה נועדה לקדם מחקר מקורי בנושא יהדות ארה"ב והשפעתה על החברה
האמריקאית .חוקרים/ות המעוניינים/ות לחקור ,גם אם באופן רחב או השוואתי ,את השפעתם של יהודי
ארה"ב על סוגיות שונות בחברה ,פוליטיקה ,יחב"ל ,כלכלה ,היסטוריה ,משפט ,מגדר ,מדיניות ציבורית,
תקשורת ותרבות )לרבות ספרות וקולנוע( האמריקאיים בכל התקופות ,מוזמנים להגיש את מועמדותם/ן.
חוקרים/ות מכל הדיציפלינות והתחומים מוזמנים/ות להגיש מועמדות ,כל עוד המחקר שואף לייצר
תובנות חדשות בעניין הזהות היהודית-אמריקאית ואופיה הפלורליסטי של ארה"ב.
המלגה היא תחרותית ותוענק על בסיס פוטנציאל תכנית המחקר ,התאמתה ליעדי המחקר של המרכז
לחקר ארה"ב ושל מכון קסדן ,והישגים אקדמיים של המועמד/ת .ועדת הפרס שומרת לעצמה את הזכות
שלא להקצות את המלגה .ההחלטה הסופית תתקבל בתיאום בין המרכז לחקר ארה"ב בשיתוף תוכנית
פולברייט באוניברסיטת תל אביב ומכון קסדן באוניברסיטת דרום קליפורניה.
המועמד/ת מחוייב/ת להקדיש את זמנו/ה למטרת המחקר ואינו/ה רשאי/ת לעבוד במקביל במשרה נוספת
במהלך השהות במכון קסדן .כחלק מתנאי הפוסט-דוקטורט ,על הזוכה לקחת חלק בפעילות מכון קסדן
שכוללת :השתתפות פעילה בסמינר הסגל של המכון )מפגש חודשי( ,הצגת המחקר באחד ממפגשיו,
והשתתפות בפעילות הציבורית של המכון לרבות האפשרות לשאת נאום ציבורי באחד האירועים.
סכום המלגה 35,000 :דולרים
קריטריונים :דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב )תאריך קבלת הדוקטורט 2014 :או אחרי(
דרישות :כל המעוניינים/ות להגיש מועמדות ,אנא לשלוח מייל לuscenter@tauex.tau.ac.il-
שכולל את המסמכים הבאים:
 הצעת מחקר באנגלית ) 3עמודים מקסימום( שמפרטת את יעדי המחקר ,חשיבותו ,המתודולוגיה ,וכיצדהשהות במכון קסדן תתרום לקידומו )למשל :האם יש ארכיונים או חוקרים רלוונטיים שעשויים לסייע?(
 קורות חיים ורשימת פרסומים )אם יש( באנגלית ) 3עמודים מקסימום( שלושה מכתבי המלצה באנגלית אישור קבלת הדוקטורט )למועמדים/ות שבשלבי הסיום :אישור הגשת הדוקטורט יתקבל(מועד הגשה :התאריך האחרון להגשת המועמדות הוא  28באוגוסט2019 ,
לכל שאלה נוספת או בירורים ניתן לפנות למרכז לחקר ארה"בuscenter@tauex.tau.ac.il:
ניתן ללמוד עוד על מכון קסדן ,פעילותו ויעדיוhttps://dornsife.usc.edu/casden-institute/ :
בהצלחה!

