קבוצת העניין של הדוקטורנטים וחוקרים צעירים
דו"ח סיכום פעילות לשנת 5102
אולג קומליק -יו"ר הקהילה ומנהל רשימת תפוצה
מטרת קבוצת העניין של הדוקטורנטים חוקרים צעירים ,הפועלת במסגרת האגודה הסוציולוגית
הישראלית ,היא לשמש פלטפורמה לקיום שיח בין סטודנטים לתואר שלישי ואלה שסיימו
דוקטורט לא מכבר באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל ,ולסייע בניתוב ובחילופי מידע בנושאים
הרלוונטיים למחקר ולקידום קריירה אקדמית.
במהלך שנת  5102ביקשו להצטרף לקבוצה כ 21-חברות וחברים חדשים והיא מונה עתה כ444-
חברות וחברים .הקבוצה פתוחה ,בראש וראשונה ,בפני תלמידי מחקר מהמחלקות לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה .עם זאת ,נכללים בקבוצה גם דוקטורנטים וחוקרים מדיסציפלינות אחרות,
שעבודתם המחקרית נוגעת בהיבטים חברתיים שונים (מדעני המדינה ,אנשי חינוך ,חוקרי
תקשורת ,ייעוץ ארגוני ,קרימינולוגים ועוד) .בעידוד שלנו ,בין חברי הקבוצה נמנים גם
מאסטרנטים המתעתדים להמשיך ללימודי דוקטורט והקבוצה מהווה עבורם מקום
לסוציאליזציה אוריינטציה אקדמית.
קבוצת העניין פועלת בשני מישורים עיקריים .ראשית ,באמצעות רשימת תפוצה בדוא"ל,
המשמשת כרשת להעברת אינפורמציה רלוונטית ,עדכנית ובעיקר ייחודית ,שאינה זמינה ברשתות
אחרות .לרוב ,מדובר בהפצת קולות קוראים למלגות מחקר ומלגות בתר-דוקטורט ,לכנסים
ולסמינרים בארץ ובחו"ל ,הזדמנויות עבודה ,כתבות מעניינות ובעלות ערך ועוד .כמו כן ,רשימת
תפוצה זאת מהווה ,בעצם ,פורום עמיתים להתייעצויות מקצועיות ,התחבטויות אישיות
ולהעלאת נושאים נוספים לדיון .קבוצות דיון ,מאמרים ושיתופי פעולה נוספים "נולדו" לאחר
שהרשת הזו הפגישה אנשים בעלי תחומי עניין מחקריים משותפים.
המישור השני בפעילות קבוצת העניין הוא קיום "דיאלוגים"  -סדרת מפגשים המוקדשים לסוגיות
המעניינות – או המטרידות – את הדוקטורנטים בשלב זה של הקריירה שלהם :פרסומים ,הצגה
בכנסים ,קשיי כתיבה ,מקורות מימון ,הוראה ועוד .לאורך השנים ,במפגשים אלה אירחנו חברות
וחברי סגל בכירים וצעירים שחלקו מניסיונם ושיתפו בתובנותיהם לגבי הנושאים השונים.
במסגרת סדרת מפגשים זו ,קיימנו בפברואר  5102בכנס האגודה הסוציולוגית במכללת כנרת,
מושב מיוחד בהשתתפות פרופ' גילי דרורי (האונ' העברית) שהוקדש להתמודדות עם תהליך
המועמדות למשרה אקדמית ,תוך התמקדות בנושאים כגון ג'וב-טוק ,פוסט-דוק ,ועוד.
דו"ח זה הוא הזדמנות להודות למזכירת האגודה הסוציולוגית ליאת מילביצקי על מחויבותה
העקבית לעידוד פעילות הקבוצה וחיזוקה.

