זו הדרך.
באר-שבע שדה בוקר אילת

POST-DOC DAY

יום מידע והכנה ארצי לפוסט-דוקטורט בחו"ל
היום המכונן בקריירה שלך :יום א' ,כ"ח באדר תשע"ז 26 ,במרץ 2017
אולם ג'ויה קלייר זוננפלד ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) 17:30-9:30 ,נא לדייק(
להרשמה מוקדמת )חובה(women@bgu.ac.il :
תכניה
הרשמה
דברי פתיחה -פרופ' רבקה כרמי ,נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל והתכנית להשבת אקדמאים
פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר ות"ת במל"ג
הרצאת אורח
Prof. Mary-Claire King, University of Washington
החוקרת שגילתה את הגן  BRCA1לסרטן השד
פוסט-דוק לאופק של קריירה באקדמיה
פרופ' איריס שי ,חוקרת תזונה ,יועצת הנשיאה לקידום נשים באקדמיה
העברת מסרים אפקטיבית בהרצאה ובראיון
ד"ר נועם פיינהולץ ,חוקר ומרצה לתקשורת
ארוחת צהריים
פאנל קרנות למלגות לפוסט-דוקטורט
•  – ISFד"ר תמר תומר-פישמן ,מנהלת תחום מדעי החברה
•  – ISERDגב' סמדר הירש ,חברת הנהלה במועצת המחקר האירופית  ERCובמארי קירי MSCA
• רוטשילד – גב' שרון סגל-שליבקוביץ ,רכזת מלגות בבי"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים
•  – Fulbrightד"ר ענת לפידות ,מנכ"לית הקרן
• משרד המדע – ד"ר סקיי גרוס ,מנהלת המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
• ות"ת – גב' נינה אסטרוז'קו ,אחראית על נושא המלגות באגף התקציבים
• מכון ויצמן – מלגות פוסט-דוק לנשים ,גב' לימור רימון ,רכזת המשרד לקידום נשים במדע
• אב"ג – מלגות פוסט-דוק לנשים ,פרופ' איריס שי ,יועצת הנשיאה לקידום נשים באקדמיה
הסתגלות תרבותית לחיים בארה"ב
מר ראלף אמלן ,מנהל מחלקת ייעוץ בEducationUSA-
פאנל חוקרות השבות מפוסט-דוק :טיפים מהשטח
• ד"ר אילנה ניסקי ,הפקולטה למדעי ההנדסה )(Stanford, USA
• ד"ר דבי טויבר ,הפקולטה למדעי הטבע )(Harvard Medical School, USA
• ד"ר אילת הראל-שלו ,הפקולטה למדעי הרוח והחברה )(UCLA, USA
• ד"ר נטע סל-מן ,הפקולטה למדעי הבריאות )(British Columbia, Canada
• ד"ר ורד צין ,המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין )(Cornell, USA
• ד"ר דורית טרייסטר ,הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר )(British Columbia, Canada

?How to write effective articles for publication
Connie Munsters, LWW Journals
יום העיון מתאים לתלמידי/ות מחקר לתארים מתקדמים ולחברי/ות סגל טרום קביעות מכל רחבי הארץ.
ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש והצגת תווית הרשמה מאושרת .הקדימו להבטיח את מקומכם.

המשרד לקידום נשים באקדמיה http://in.bgu.ac.il/women-forum

