The Department for Hebrew and Jewish Studies at the University of
Amsterdam offers 3 placements for External Ph.D. Students
The Department for Hebrew and Jewish Studies at the University of Amsterdam is
proud to launch a new program for external Ph.D. students.
We offer:
- no tuition fees;
- the possibility to do a PhD in one of the world’s leading universities;
- a stimulating research environment and a broad expertise in Jewish history,
culture, literature and thought, with an emphasis on the medieval and modern
periods;
- a possibility of long-distance supervision. Candidates must come to Amsterdam
for the thesis defense, but may write the dissertation in their place of residence.
Personal supervision meetings in Amsterdam can be scheduled when
required;
- for suitable candidates there is the opportunity to get academic teaching
experience;
- access to the unique Amsterdam Jewish cultural and intellectual
infrastructure, including collections with rare and unique manuscripts such
as the Bibliotheca Rosenthaliana, the Ets/Haim Library and the Jewish
Historical Museum;
- access to the staff’s extensive international network
The program is open to all with no restrictions as to religion, gender, or
nationality.
Criteria for successful application:
- excellent academic achievements;
- students should hold a relevant master’s degree from a recognized
university, or should be about to complete their master studies;
- excellent (proven) English proficiency (the dissertation will be written in
English);
- commitment to complete the research within 5 years after acceptance;
- 2 letters of reference;
- personal interview with one of the faculty members.
How to apply:
- For questions, scheduling an interview or applications please contact:
Prof. Irene Zwiep: i.e.zwiep@uva.nl or Dr. Yaniv Hagbi: y.hagbi@uva.nl
Check list:
- recent record of studies
- proof of English proficiency (e.g. TOEFL)
- 2 letters of reference
- cover letter including, among others, a research outline and the applicant’s
motivation
- (nearly) completed Master thesis in one of the following languages: English,
German, French, Dutch or Hebrew
- copy of passport

המחלקה ליהדות ,עברית וארמית באוניברסיטת אמסטרדם מציעה  3מקומות לדוקטורנטים
חיצוניים
המחלקה ליהדות ,עברית וארמית באוניברסיטה של אמסטרדם שמחה להשיק תכנית חדשה
ללימודי תואר שלישי לתלמידים חיצוניים.
אנו מציעים:
 פטור משכר לימוד; אפשרות ללימודי דוקטורט באחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם; סביבת מחקר דינמית ועשירה והתמחות רחבה בהיסטוריה ,תרבות ,ספרות והגותיהודית ,עם דגש על תקופות ימי הביניים והעת החדשה;
 אפשרות להנחייה מרחוק .תלמידי הדוקטורט יצטרכו לבוא לאמסטרדם להגנה עלהתיזה בסוף הלימודים אך יוכלו לכתוב את הדיסרטציה שלהם במקום מגוריהם .תהיה
אפשרות לקבוע פגישות הנחייה אישיות באמסטרדם על פי הצורך;
 למועמדים המתאימים תהיה האפשרות לניסיון בהוראה אקדמית; גישה למוסדות ואוספים (על כתבי היד הנדירים המצויים בהם) הממוקמים באמסטרדם,כמו אוסף הרוזנטלייאנה ,ספריית עץ חיים ,והמוזיאון היהודי ההיסטורי;
 קשרים בינלאומיים ענפים באירופה ומחוצה לההתכנית מיועדת לכל ,ללא כל הבדל דת ,מין או לאום.
על המועמדים לעמוד בדרישות הבאות:
 מצויינות אקדמית; סטודנטים העומדים לקראת סיום כתיבת עבודת המ.א .או שכבר סיימו תואר לימודיםרלוונטי באוניברסיטה מוכרת;
 יכולת מוכחת באנגלית כשפה זרה (על הדוקטורט להיכתב באנגלית); מחויבות לסיים את המחקר בתקופה שלא עולה על  5שנים;  2מכתבי המלצה; עריכת ראיון אישי עם אחד מחברי המחלקהאיך לפנות:
 לשאלות ,קביעת ראיון או הצגת מועמדות אנא פנו ל :לד"ר יניב חג'בי ()Yaniv Hagbi y.hagbi@uva.nlאו לפרופ' אירנה זוויפ (i.e.zwiep@uva.nl )Irene Zwiep
המסמכים הדרושים:
 גיליון ציונים עדכני הוכחה על רמת אנגלית (כמו למשל ,TOFEL :בגרות בבית ספר אנגלו-סקסי או בינלאומיבאנגלית)
  2מכתבי המלצה מכתב מוטיבציה עבודת מ.א( .אם עדיין לא הושלמה תידרש בהמשך) באחת מן השפות הבאות :עברית,אנגלית ,גרמנית ,צרפתית והולנדית
 -תצלום דרכון

