
האקדמיה הצעירה הישראלית מזמינה אתכם
לסדרת סמינרי רשת (וובינרים) ייחודית בשיתוף פולברייט ישראל

בימי חמישי, בשעה 18:00 שעון ישראל

רשימת המפגשים
קבלה למשרה באקדמיה ובתעשייה  The Final Frontier  |  23.7.20

מושב ראשון (18:00): משרה באקדמיה    
פרופ' אליצור בר-אשר סיגל, האוניברסיטה העברית בירושלים    

פרופ' רון מילוא, מכון ויצמן למדע    
פרופ' מיכל פלדמן, אוניברסיטת תל אביב    

מושב שני (19:30): משרה בתעשיה    
L1ght ,ד"ר אילה אלון    

Viz.ai ,ד"ר דוד גולן    
ד"ר שרון ריף, טבע תעשיות פרמצבטיות    

ניהול זמן נכון  Tick Tock  |  6.8.20
פרופ' מיכל בר-אשר סיגל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב    

פרופ' יוסי יובל, אוניברסיטת תל אביב    
פרופ' אבי צדוק, אוניברסיטת בר אילן    

הצגה אקדמית טובה  Show Time  |  20.8.20
ד"ר תאופיק דעאדלה, האוניברסיטה העברית בירושלים    

פרופ' ליעד מודריק, אוניברסיטת תל אביב    
פרופ' בינה קליסקי, אוניברסיטת בר אילן    

קידום המחקר בתקשורת ובמדיה החברתית  Good News  |  3.9.20
פרופ' אילת ברעם צברי, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל    

ד"ר נחמה לואיס, אוניברסיטת חיפה    
פרופ' ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית בירושלים    

NETWORKING וכללי התנהלות חברתית אקדמית  Comme il Faut  |  17.9.20
ד"ר יובל הארט, האוניברסיטה העברית בירושלים    

ד"ר ספי הנדלר, אוניברסיטת תל אביב    
פרופ' חיים סוכובסקי, אוניברסיטת תל אביב    

שמירה על WELL-BEING בחיים האקדמיים  I Feel Good  |  1.10.20
ד"ר נעמה גבע-זטורסקי, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל    

פרופ' נירית דודוביץ, מכון ויצמן למדע    
פרופ' יוסי ניר, מכון ויצמן למדע    

פרופ' מיכל שרון, מכון ויצמן למדע    

לכל אחד סיפור פוסט משלו  I Did It My Way  |  22.10.20
ד"ר מיטל אורן-סויסה, מכון ויצמן למדע    

ד"ר חיים ביידנקופף, מכון ויצמן למדע    
פרופ' מיכל בר-אשר סיגל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב    

פרופ' מונא חורי כסאברי, האוניברסיטה העברית בירושלים    
פרופ' יוסי יובל, אוניברסיטת תל אביב    

ד"ר אורן שלמה, האוניברסיטה הפתוחה    

With a Little Help From My Friends    פיתוח קבוצות עמיתים  |  5.11.20
פרופ' ליעד מודריק, אוניברסיטת תל אביב    

פרופ' רון מילוא, מכון ויצמן למדע    
פרופ' מאיה שולדינר, מכון ויצמן למדע    

zoom.us/j/99274472505
הזדרזו להירשם, מספר המקומות מוגבל

להרשמה 

את ארגז הכלים האקדמי
סדנת מיומנויות רכות לבתר-דוקטורנטים בצל הקורונה

https://zoom.us/j/99274472505

