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 פראג CULS עם  פעולה מחקרי-לשיתוף קול קורא 

כחלק ממאמצנו לעודד את המחקר באוניברסיטה ואת שיתופי הפעולה עם חוקרים מחו"ל, אנו 

 Czech University of Life  -מ הפעולה עם חוקריםמפרסמים קול קורא ייעודי זה, לעידוד שיתוף 

Sciences (CULS) בפראג. 

 המענקמטרת 

המעוניינים לקדם את שיתוף הפעולה שלהם עם  באוניברסיטה מענק זה מיועד לחברי סגל בכיר

. שיתוף פעולה זה אמור להניב בהמשך פרסום מאמרים משותפים והגשת הצעות CULS-חוקרים מ

 צ'כיה של משרד המדע וכדומה(.-)לדוגמא במענה לקול קורא לשת"פ ישראלמחקר משותפות 

 זכאות להגשה:

 , אחד מכל מוסד.PHDחוקרים בדרגת רשאים להגיש הצעת מחקר לפחות שני  .1

חבר סגל בכיר מאוניברסיטת אריאל רשאי להגיש בקשה לקרן בתנאי שבשנתיים האחרונות  .2

הגיש הצעת מחקר לגוף מימון חיצוני. תנאי זה אינו מתייחס לחברי סגל חדשים עד שנה 

 באוניברסיטה וכן לחברי סגל ששהו בשנת שבתון בשנה האחרונה. 

 

 תנאים ומגבלות להגשה:

 .חודשים 18על משך המחקר המוגש לא יעלה  .1

 .ח וינוהל ברשות המחקר באוניברסיטת אריאלאש" 20גובה התקציב לא יעלה על  .2

לחילופי סטודנטים ו/או  CULS-במסגרת התקציב ניתן יהיה לבקש הוצאות אירוח של החוקר מ .3

 לתארים מתקדמים ופוסט דוקטורנטים.

מתוך המענק יתן לשלם מלגה . נלחברי סגלבמסגרת המענק, לא ניתן לבקש שכר  .4

סטודנטים/משתלמים/עובדי מחקר שכבר מתוקצבים ע"י  למעט לסטודנטים/משתלמים,

 האוניברסיטה.

    אופן הגשת הבקשה

"בקשה -הצעת המחקר תוגש באמצעות הפורטל של רשות המחקר בלשונית "בקשות לתקציב"

-מאריאל ומלמענק מחקר". יש להוסיף להצעה מידע מפורט אודות תרומת כל אחד מהחוקרים )

CULS.למחקר המשותף ) 

 ניתן להיעזר בהנחיות המופיעות באתר בלינק הבא:

 הנחיות לפורטל רשות המחקר
 

 וחתימתו על ההצעה המוגשת. CULS-של החוקר מ CV-בנוסף, יש לצרף להצעה את ה
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 מועד אחרון להגשה

 .30.10.2019יום רביעי, 

 דו"ח מסכם

בתום תקופת המחקר, חברי סגל שקיבלו את המענק, יגישו לרשות המחקר דו"ח מדעי מסכם הכולל 

 מידע לגבי תוצרי המחקר )כגון: פרסומים, הגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות וכדומה(.

        פורה ומוצלח.בינלאומי ם שיתוף פעולה אנו מאחלים לכולכ

 בברכה,            

  

   

 אלברט פנחסובפרופ' 

 סגן נשיא ודיקן למו"פ

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 פרופ' איציק שי

 סגן הדיקן למו"פ

 אוניברסיטת אריאל בשומרון


