
מדידת הפעילות המחקרית

מעקב  , לאורך כל השנה מתבצע באופן שוטף ניטור

.הסגלודיווח על הפעילות המחקרית של חברי 

חלק מהנתונים משמשים לצורך בחינת הזכאות  

למענק הקריטריונים כמוגדר בהסכם הקיבוצי החל  

.באוניברסיטהעל חברי הסגל הבכיר 



מענק הקריטריונים

.במחקרמענק זה ניתן עבור הצטיינות •

.הקיבוציבהסכם ' הינה בהתאם לנספח בהמדידה •

מחקרית שנעשתה שנתיים  המדידה היא עבור פעילות •

.אחורה

סכום המענק ניתן בהתאם לדרגה כפי שנקבע בהנחיות  •

.אנושכל שאלה בענייני שכר ניתן להפנות למשאבי . ת"ות



:הפרמטרים הנבדקים

,  שפיטיםמאמרים בכתבי עת : פרסומים מדעיים•

*בספרים ספרים ופרקים 

תקציבי מחקר חיצוניים•

פטנטים•

מתקדמיםמונחים לתארים •

פרסומים מדעיים יילקחו בחשבון רק אם למחבר יש    *

לאוניברסיטת אריאלראשון שיוך 



?הקריטריוניםלמענק מי זכאי להיבחן 

15הקיבוצי בסעיף לפי הגדרתם בהסכם חברי סגל אקדמי בכיר 

:ובנוסף, להסכם' בלהסכם ובנספח 

:שהינם מועסקים באוניברסיטה ועומדים בתנאים הבאים

הרגילבמסלול 1.

בשנה האקדמית שבה נערכת הבדיקה  במשרה מלאה עובדים 2.

השנתית

ההוראה בממוצע  במשובינקודות ומעלה 3קיבלו ציונים של 3.

במשך שלוש השנים האקדמיות שקדמו למועד מתן הגמול



נקודות מכלל הפעילות המחקרית הנמדדת24

או

.בלבדשפיטיםנקודות ממאמרים 18

פירוט של שיטת חישוב הניקוד ניתן למצוא

להסכם הקיבוצי  ' בנספח ב

(מפורסם באתר ארגון הסגל הבכיר)

?כמה נקודות יש לצבור לטובת הזכאות



רשות המחקר אוספת את הנתוניםכיצד 

?על הפעילות המחקרית של חברי הסגל

רשות המחקר מקבלת מדי שנה מידע מהגורמים הרלוונטיים  

ומענקי מחקר ומנטרת  , פטנטים, באוניברסיטה אודות מונחים

.ת"מאמרים במאגרי ות

מידע שרשות המחקר מבקשת -וספרים פרקים בספרים 

בחודשי  כ"בדר, הנתוניםמחברי הסגל מדי שנה בשלב איסוף 

. הקיץ

.אין צורך לדווח באופן יזום על פעילות מחקרית, לפיכך



חברי סגל שלא הצליחו לצבור את הניקוד הנדרש 

+

קווים מנחים  "בתנאי הסף כמפורט בנוהל עמדו 

"  קריטריונים-לוועדת חריגים 

(מפורסם באתר ארגון הסגל הבכיר)

יכולים למלא טופס מקוון אשר יוגש לוועדת החריגים

:ח"מתשעהחל 



הפרמטרים הנבדקים

פעילות מחקרית משמעותית  -' קטגוריה א

תמיכה במחקר-' קטגוריה ב

הוראה-' קטגוריה ג

ולחברהתרומה למשק –חברה –קידום קשרי אקדמיה -' קטגוריה ד

.11קטגוריות במלואן מתוך 4יש לצבור , לטובת זכאות

:דגשים

פעילות מחקרית "מהקריטריונים יהיה מקטגוריה א 1לפחות •
.ד-מהקריטריונים מקטגוריות ב1ולפחות " משמעותית

הזכאות סגל אחד מחבר במקרה של פעילות המשותפת ליותר •
.למעט בפרסום מאמר, לקריטריון זה תחולק בהתאם

**הדרכות רשות המחקר אינן מזכות בניקוד עבור קריטריונים ** 



-שנה ראשונה לקליטה 

חברי סגל שעמדו בתנאים המוגדרים בנוהל  

"  עידוד חוקרים-חברי סגל בכיר חדשים"

לדיווח בכפוף קריטריונים למענק יהיו זכאים 

.הרקטורולאישור 

חברי סגל חדשים



–שנה שניה לקליטה 

שעמדו בנוהל  )של חברי הסגל הזכאות הרקטור יבחן 
להישגיהם האקדמיים בשנתם  בהתאם (הרלוונטי

כפי שנבדק  , במקום בשנתיים הקודמות)הראשונה 

,(ליתר חברי הסגל

.להסכם הקיבוצי' כמפורט בנספח ב

חברי סגל חדשים



הבהרה
:רשות המחקר מחשבת ניקוד

טכני בלבדבאופן •

על פי ההסכם הקיבוצי•

. שיקול דעת בעניין הזכאותבסמכותה להפעיל אין •

ההחלטה הסופית הינה של וועדת החריגים אשר מורכבת  

.מנציג ההנהלה ונציג וועד הסגל הבכיר


