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אל:

חברי הסגל האקדמי

מאת:

המשנה לנשיא למחקר בטכניון וסגן נשיא למחקר באוניברסיטת חיפה
הנדון :קרן למחקרים משותפים בין הטכניון לבין אוניברסיטת חיפה – תש"פ

אנו שמחים לחדש את את הקרן שנועדה לעודד שיתוף פעולה בין חוקרים בטכניון ובאוניברסיטת חיפה .המענקים
הניתנים אמורים לשמש ככלי לפיתוח הצעות מחקר משותפות אשר תוגשנה למימון קרנות חיצוניות תחרותיות .הניהול
המדעי של הקרן מופקד בידי ועדה משותפת הכוללת את המשנה לנשיא למחקר בטכניון ,סגן נשיא ודיקן למחקר
באוניברסיטת חיפה ונציגים שימונו מטעמם.
בשנת הלימודים הנוכחית ,תש"פ ,סוכם לממן עד ארבע הצעות איכותיות בסכום של כ 10,000$-לכל אחת .עם קבלת
אישור המענק ,יועמד לרשות החוקרים סך של  .7,000$יתרת המענק בסך  3,000$מותנה בהגשת הצעה משותפת
למימון בקרן תחרותית במהלך תשפ"א-תשפ"ב .
זכאים להגיש בקשות חברי סגל אקדמי מהטכניון ומאוניברסיטת חיפה שהינם עד  10שנים בלבד במוסד האקדמי.
הקריטריונים להערכת ההצעה הם:
א .איכותה וחשיבותה המדעית.
ב .חשיבות השת"פ לביצוע המחקר ,היקפו ,היתרון הייחודי המשתמע ממנו והצגתו במאמרים ומחקרים
משותפים.
ג .יושם דגש על הצעות רב-תחומיות.
ד .סכויי הגשת הצעת המחקר למימון מקרן חיצונית בתום שנה מקבלת המענק.
ה .התאמת התקציב להצעה ומידת היכולת של החוקרים לממש בהצלחה את המחקר המשותף.
היקף הצעת המחקר :עד  10עמודים .ההצעה תכלול:
א .נושא המחקר ושמות החוקרים.
ב .תקציר הצעת המחקר )לא יותר מעמוד אחד(.
ג .רקע מדעי.
ד .מטרות המחקר וחשיבותו.
ה .תכנית העבודה כולל ביבליוגרפיה.
ו .הסבר לחשיבות שיתוף הפעולה בין החוקרים משני המוסדות לביצוע מחקר זה.
ז .פירוט תקציב מבוקש וחלוקתו לפי סעיפי הוצאות.
ח .קורות חיים ורשימת פרסומים של החוקרים השותפים לפי הפורמט המצ"ב.
ט .שמות של שלושה מומחים בעלי מוניטין בתחום המחקר המוצע )בארץ(.
בתקציב המחקר אין לכלול גמול אישי לחוקר ,או הוצאות נסיעה לחו"ל .ניתן לכלול הוצאות לרכישת ציוד אזיל וציוד
בר-קיימא ,בתנאי שהסכום הכולל לציוד בר-קיימא לא יעלה על  25%מן התקציב הכולל המבוקש .ממענק המחקר לא
יופרשו אחוזי תקורה.
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הצעות המחקר תועברנה ע"י ועדת השיפוט המשותפת לשני המוסדות למעריכים שיחוו את דעתם על איכות ההצעות.
ההצעות תדורגנה ע"י הועדה בהתאם לחוות הדעת שיתקבלו.
מענק המחקר שיאושר ,יחולק בין המוסדות באופן שווה .הניהול הכספי יתבצע בהנה"ח של כל מוסד בהתאם לנהלים
המקובלים .החוקרים יהיו אחראים בפני הנהלת הקרן על ביצוע המחקר ועל דיווח תוצאותיו .החוקרים הזוכים במענק
מטעם הקרן יחויבו בפרסום הכרת תודה בעבודותיהם המבוססות על ההצעה שזכתה למימון ע"י הקרן.
הצעות מחקר יש לשלוח במייל לשושי צלקה ברשות המחקר באוניברסיטת חיפה szalka@univ.haifa.ac.il
עד  .31.3.2020לא תתקבלנה כל הצעות לאחר מועד זה .דו"ח על ביצוע המחקר יוגש בתום שנה מקבלת המענק.
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י .קורות חיים )מקוצר ) (C.V.למחקר משותף לטכניון-אוניברסיטה(:
יש להשתמש בפורמט זה בלבד ,כולל ההנחיות )לידיעת הסוקרים(.
שם )משפחה ,פרטי(:
תאריך לידה:

א .השכלה אקדמית
תאריך :מ-עד

המוסד

התואר

תחום התמחות

ב .תעסוקה  -החל במקום עבודתך הנוכחי  -אין לכלול הדרכת תלמידי מחקר ,הרצאות אורח וחברות באגודות
מדעיות
תחום ההתמחות
התואר
המוסד
תאריך :מ-עד

ג .רשימת פרסומים  -חמש השנים האחרונות בלבד; יש להדפיס את הרשימה ברציפות ,מיד אחרי חלקים א'
וב' ,בלי להשאיר עמודים או חלקי עמודים ריקים.
שמות המאמרים יצוינו במלואם .יש לכלול רק מאמרים שהתפרסמו בעיתונים מדעיים או בספרים .אין לכלול
הרצאות בכנסים מדעיים ,עבודות  MSCו PhD -וכו'.
פרסומים אם הרשימה ארוכה מ 5 -עמודים ,יש לכלול פרסומים משלוש השנים האחרונות בלבד ,או רק את
אלה הקשורים במישרין לנושא הצעת המחקר(.
אם אין פרסומים בתקופה האמורה ,יש לציין זאת במפורש.

