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 בחוג ללימודי עבודהלימודי דוקטורט קול קורא להגשת מועמדות ל

 חלשנת הלימודים תשע"

 

הגיש מועמדות בהצטיינות ל מחקרי בוגרות תואר שני ןמזמי החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב

ובתמורה  למלגת קיום ותזכאייהיו מודי הדוקטורט ילל במסגרת החוג. כל המתקבלות ללימודי דוקטורט

. המלגה תאפשר למתקבלת המצטרפת למחלקה לעבודת המחקר ןזמנ עיקרלהקדיש את  תומתבקש

מציע ו למחקר. בנוסף מעניק החוג תנאים הולמים להתערות בחיים האקדמיים של החוגומחקר להתעמק ב

 מגובשת וסביבת עבודה תומכת.מחקרית  קהילה

סוציולוגיה  בתחומים : לימודי עבודה,  שני מחקרי עם תזהשאיות להגיש מועמדות בעלות תואר ר

אשר משפט העבודה ו סטוריה של עבודהיה פסיכולוגיה ארגונית, ,כלכלה, התנהגות ארגונית ,ואנתרופולוגיה

 י עבודה.החוג ללימודמ (ומעלה מרצה בכירמדרגת ) חבר סגלמבקשות לערוך מחקר דוקטורט בהנחיית 

. עותק של . 2עמודים המתאר את פרויקט הדוקטורט המתוכנן  3בן כוונות מסמך . 1 : על המועמדות להגיש

. מכתב 5. של התואר השניואישור זכאות  םיליון ציוניג . 4.שני מכתבי המלצה אקדמיים. . 3עבודת התזה

 ת להתפתחות מקצועית ואקדמית בעתיד.המתאר תכניאישי מלווה 

 labor@tauex.tau.ac.ilכתובת ל  2017 במאי 14לתאריך  יש להגיש את כל המסמכים עד

מותנית מודי הדוקטורט יקבלה לל. יוני-חודשים מאיראיונות למועמדות המתאימות ביותר יתקיימו במהלך ה

 .את המועמדתלהנחות  מהחוג ללימודי עבודה (לפחות מרצה בכירבדרגת ) סגלחבר בהסכמת 

יחסי עבודה, ניהול  סגל המחלקה מציע הנחיה במגוון נושאים. בין תחומי ההתמחות של חברי הסגל נמנים

שוק עבודה, מגדר סוציולוגיה של עיסוקים ועבודה, , תרבות ארגונית, תארגונייאוריה משאבי אנוש, ת

 סטוריה של עבודה ועובדים ומשפט העבודה.יועבודה, אפליה, ה

 

 אך פונה לבני ובנות כל המגדריםההזמנה מנוסחת בלשון נקבה, * 

 המלגה תוענק בתשלומים חודשיים לאורך ארבע שנות הלימודים בתוכנית *

 .חוגבהתאם לדרישות ה הדוקטורנטיתמותנית בהתקדמות משביעת רצון של  הענקת המלגה*
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