
 לדוקטורנטים אילן-אוניברסיטת בר פרסי
 

שלישי לפרסם במהלך לימודיהם התואר התלמידי את אילן מבקשת לעודד -אוניברסיטת בר
הרוח, החברה, המשפטים ומדעי היהדות,  –מאמרים בכתבי עת מחקריים במגוון מדעי האדם 

בנושא , בין תלמיד או תלמידה לתואר שלישי שמאמר פרי עטם האדם הבינתחומיים.
יתקבל לפרסום בכתב עת מחקרי הנמנה עם רשימת כתבי העת  הדוקטורט ובין בנושא אחר,

הספר ללימודים מתקדמים -ביתיזכו בפרס דיקן  ,ידי המועצה להשכלה גבוהה-המוכרת על
קבלה לפרסום בכתב עת שפרסום בו מוכר לדירוגים בינלאומיים של ₪.  3,000בסך 

בציון אוניברסיטת  יתפרס מותנהזכאות ל ₪. 4,000בסך האוניברסיטה תזכה בפרס הנשיא 
אילן כשיוך המוסדי של הכותבים. הפרס יינתן בגין פרסום כל מאמר, כך שניתן יהיה -בר

  הלימודים.פת תקולזכות ביותר מפרס אחד במהלך 
 

 להלן נהלי הזכאות לפרס.  
 
מאת יוענק בגין כל מאמר ₪,  3,000הספר ללימודים מתקדמים, בסך -פרס דיקן בית .1

הכלול ביום  ,ידי ות"ת-שיתקבל לפרסום בכתב עת המוכר עלתלמיד/ה לתואר דוקטור 
 /1746https://lib.biu.ac.il/node קבלתו לפרסום באחד מכתבי העת המצוינים בקישור הבא:

 
מאת תלמיד/ה לתואר דוקטור שיתקבל יוענק בגין כל מאמר ₪,  4,000פרס הנשיא, בסך  .2

הכלול ביום קבלתו לפרסום באחד מכתבי  ,לפרסום בכתב עת המוכר בדירוגים בינלאומיים
  https://www .scopus.com/sources?sortField=citescor :יםהבא יםהעת המצוינים בקישור
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הפרס יינתן הן בגין פרסום מאמרים המבוססים על עבודת הדוקטור או שהם חלק ממנה  .3
, והן ()לרבות מאמרים שהם חלק מעבודת דוקטור הנכתבת במתכונת של אסופת מאמרים

על פרסום מאמרים שאינם נוגעים לעבודת הדוקטור. פרסום מאמרים שהם חלק מעבודת 
המבוססים עליה לפני אישור העבודה וקבלת זכאות לתואר טעון אישור הדוקטור או 

 המנחה.
 

הפרס יינתן אך ורק בגין פרסום מאמרים בכתבי העת הכלולים באחת הרשימות האמורות.  .4
 ,בכתבי עת שאינם כלולים ברשימותהוא לא יינתן בגין פרסום ספרים, בגין פרסום מאמרים 

 או בגין פרסום מאמרים או פרקים בספרים.
 

הרשומים ללימודים ושטרם אילן -באוניברסיטת ברזכאים לפרס תלמידים לתואר שלישי  .5
 אשרלכתב עת במהלך תקופה זאת ובגין מאמר שהוגש , וזאת חלפו חמש שנים מיום קבלתם

כלומר  התקבל סופית לפרסום בתקופה שבה הכותבים רשומים כתלמידים לתואר שלישי,
באשר לזכאות לפרס של תלמידים  עד תום שנת הלימודים שבה הוענקה תעודת הדוקטור.

 .7במסלול השלמות לתואר שלישי, ראו להלן סעיף 
 

ביום קבלת המאמר תלמידים שהצעת המחקר שלהם טרם אושרה יוכלו לזכות בפרס אם  .6
 טרם חלפו שנתיים מיום קבלתם ללימודים. לפרסום 
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יוכלו לזכות בפרס רק בגין מאמר שהוגש לפרסום לתואר שלישי תלמידים במסלול השלמות  .7
שהגישו את העבודה שוות הערך תוך ובתנאי תוך שנה מיום קבלתם ללימודים במסלול, 

משלב סיום הלימודים במסלול השלמות וקבלתם החל  שנה מיום קבלתם ללימודים.
 .6-ו 5פים הכללים בסעי על התלמידים ולמסלול לתואר שלישי יחול

 

אין במתן אישור להארכת הלימודים או לחופשה כדי להאריך תקופות אלה, אך לתלמידות  .8
 שילדו בתקופת לימודיהן יתווספו לתקופות האמורות שישה חודשים בגין כל לידה

 . ולתלמידים ששירתו במילואים יתווספו התקופות שבהן שירתו
 

 ניתן לזכות ביותר מפרס אחד. פרס יינתן בגין פרסום כל מאמר. .9
 

 בקול קורא.  םיפורס קבלתם פעמיים בשנה ויחולו על פרסומים שמועד יוענקו יםפרסה .10
 

פרס בשיעור מלא יינתן בגין פרסום מאמר שהתלמיד/ה מופיע כמחבר/ת היחיד/ה שלו, וכן  .11
התלמיד/ה ם בגין פרסום מאמר משותף עם מנחה הדוקטורט. במקרה השני יופיע ש

ככותב/ת הראשון/ה, אלא אם כן בתחום הפרסום מקובל לציין את שמות הכותב/ים לפי 
-באוניברסיטת ברלתואר דוקטור תלמידים מספר  ידי-סדר הא"ב. חובר מאמר במשותף על

. חובר מאמר כל אחד מהכותבים יגיש בקשה נפרדת. תחלק הפרס בין הכותביםאילן, י
לתואר תלמידים אילן עם מחברים שאינם -ברבאוניברסיטת  תלמיד/הידי -במשותף על

סכום הפרס חלקי מספר  לתלמיד/המנחי הדוקטורט, יינתן  ושאינםבאוניברסיטה דוקטור 
 המחברים.

 

אילן כשיוך המוסדי של הכותבים. ניתן -הזכאות לפרס מותנית בציון אוניברסיטת בר .12
אילן. -לאוניברסיטת ברוך ילהוסיף שיוך נוסף, ובלבד שהשיוך הנוסף יצוין לאחר הש

הו, בין בשליטת הכותבים ובין שהכותב/ת יחתום על התחייבות בעניין זה. היה ומטעם כל
אילן כאמור לעיל, -שלא בשליטתם, המאמר יתפרסם ללא ציון השיוך לאוניברסיטת בר

 לאוניברסיטה.על המקבלים תחול חובה להחזירו הפרס יבוטל ו
 

ס פטוהגבי -על משרד מלגות הנשיאס יגישו בקשה להרואים עצמם זכאים לפרתלמידים  .13
לתו , ויצרפו לו את המסמכים שיידרשו, לרבות אישורים על הגשת המאמר ועל קבהמצורף

את הטופס המלא והמסמכים הדרושים הסופית והבלתי מותנית לפרסום, וכל אישור אחר. 
  יש להגיש כאן.

 
 הפרסים יינתנו במרוכז בסוף כל סמסטר. 
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