קול קורא
לחברי הסגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

הגשה של הצעות מחקר לקרן המחקר הפקולטטית
קול קורא – שנה"ל תשפ"ב

א.

מתוך מגמה להרחיב את שיתופי הפעולה בין חוקרים.ות בין החוגים ובתי הספר השונים בפקולטה ,ועדת המחקר
מזמינה את כלל חברי.ות הסגל להגיש הצעת מחקר תוך מתן עדיפות לשיתופי פעולה חדשים.
המטרה העיקרית של הקול קורא היא ליצור בסיס להגשת הצעת מחקר לקרן חיצונית.

הנחיות להגשת הצעת מחקר:

||1
| |2התקציב להצעה שתאושר יועמד לשימוש החוקר לשנה אחת בלבד .בתום השנה ,הצעות המחקר שמומנו ,יתבקשו
התקציב המבוקש של כל הצעה עד  .₪ 10,000ניתן לתקצב בסיוע ראש המנהל.

להגיש דיווח על הפעילות והתוצאות האקדמיות כגון :הגשת הצעת מחקר לקרן חיצונית ,פרסומים ,הנחיה משותפת
של תזה או דוקטורט ,הצגות בכנסים וכו'.
| |3אורך ההצעה לא יעלה על  3עמודים בהדפסה של רווח אחד וחצי )לא כולל ביבליוגרפיה ,לו"ז ותקציב(.
אין לחרוג מן המתכונת המבוקשת.

||4

מבנה :רקע ,מטרות ,שיטות ,אינטרדיסציפלינריות :התרומה הייחודית של כל אחד.ת מהשותפים.ות,
ביבליוגרפיה ,לוחות זמנים ,תקציב )פירוט בנספח(

||5
| |6את ההצעות יש לשלוח לאורית שפולנסקי כתובת דואר אלקטרוניoritsh@univ.haifa.ac.il :
כל חוקר.ת יכול.ה להגיש הצעה אחת בלבד

לא יאוחר מיום 10.4.2022

ב.
|
|
|
|

בהתאם להחלטת חברי.ות וועדת המחקר ,הענקת תקציבי המחקר תהיה מבוססת על הקריטריונים שלהלן:
מידת החידוש והעניין שבהצעה
הביסוס התיאורטי
הרמה המתודולוגית ואיכות הכתיבה
מצוינות אקדמית

|
|

אינטרדיסציפלינריות
תינתן העדפה להגשות שיובילו חוקרים.ות בדרגת מרצה,
לשיתופי פעולה בין חוגים/בתי"ס בפקולטה ,ולשיתופי
פעולה חדשים

ג.

החוקר.ת הראשי.ת יהיה חבר.ת הסגל החדש יותר )מבחינת דרגה(

ד.

ניתן לפנות ליו"ר הועדה ולחברי.ות ועדת המחקר ביה"ס /החוג שלכם לייעוץ בעניין ההצעה לפני הגשתה.

קול קורא
לחברי הסגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

התקציב המבוקש ,נא לפרט1 :
תיאור ההוצאה

כמות

עלות ש“ח

ההצדקה

סה“כ
הערה :התקצוב ייעשה על פי המקובל בהנחיות רשות המחקר

דרישות כלליות לעיצוב:

|
|
|
|
|
|

גופן –  DAVIDאו Times New Roman
גודל גופן  12 -נקודות
רווח בין שורות – רווח וחצי
כותרות תתי הפרקים  -גופן מודגש
שוליים –  2.5ס"מ מכל צד
היקף הצעת מחקר–  3עמודים לא כולל ביבליוגרפיה ,לו"ז ותקציב
נא למספר את העמודים

