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קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת תשע"ד
לחברי הסגל שלום,
בראשית שנת הלימודים תשע"ב נחתם הסכם בין המכללה וחברי הסגל .הסכם זה מהווה ביטוי
להסכם הכללי בין הות"ת )ועדה לתיאום ותקצוב( וועד ראשי המכללות .בין הנושאים שנכללו בהסכם
היו הסדרים בנושאי מחקר .ההסכם בין המכללה וחברי הסגל משקף את החשיבות הגדולה
שהמכללה רואה בנושא המחקר של אנשי הסגל האקדמי.
עקרונות היקף המימון של המחקר האקדמי ,במסגרת קרן המחקר ,סוכמו בפרוט ב"מתווה ליישום
ההסכם הקיבוצי במיוחד במכללה" ,מיום  .1/11/2011על פי עקרונות אלו תפעל קרן המחקר בשנת
תשע"ד .בין עקרונות אלו -הנושאים הבאים:
 .1היקף המימון השנתי הכולל בקרן המחקר הוא על פי מתווה שהוכתב להנהלת המכללה על ידי
הות"ת וייושם בהדרגה עד ליישומו המלא בתשע"ו .בהסכם שנחתם במכללה האקדמית כנרת
המתווה הוא כדלהלן:
 .1.1בשנת תשע"ב – סכום השווה ל 1,000 -דולר של ארה"ב.
 .1.2בשנת תשע"ג – סכום השווה ל 2,000 -דולר של ארה"ב.
 .1.3בשנת תשע"ד – סכום השווה ל 2,650 -דולר של ארה"ב.
 .1.4בשנת תשע"ה – סכום השווה ל 3,300 -דולר של ארה"ב.
 .1.5משנת תשע"ו ואילך– סכום השווה ל 4,000 -דולר של ארה"ב.
בשנים תשע"ב ,תשע"ג יושמו הצעדים הראשונים של ההסכם.
 .2ההקצאה האישית לחבר סגל העוסק במחקר ,תקבע ע"י ועדת מחקר והשתלמויות )הועדה(,
בהתאם לבקשות למימון מחקר ,ובמסגרת המגבלה התקציבית הנובעת מהסכום הכולל אותה
הונחתה המכללה להקציב בשנה הנוכחית .ההקצאה האישית לחבר סגל תלויה בהחלטת ועדת
המחקר וההשתלמויות ואיננה מוגבלת לסכומים המצויינים בסעיף  1לעיל .כך ,לדוגמה ,למרות
שהמימון השנתי לשנת תשע"ד מתבסס על סכום של  2,650דולר לחבר סגל ,יכול חבר הסגל
ליהנות ממימון בסך  3,000דולר ואף יותר מכך ,בכפוף להחלטת הועדה.
 .3נקבעו שני מועדים ,שעד אליהם יש להגיש הצעות מחקר לשנת תשע"ד:
• מועד ראשון – 15/11/2013
• מועד שני – 31/03/2014
 .4בקשות המימון יוגשו על גבי מערכת הטפסים הקיימת באתר המכללה )הגעה לטפסים ע"י
בחירת "אנשי סגל" ,אחר כך "מחקר והשתלמויות" ובתוך זה – "טפסים"( .כדי להקל על חברי
הסגל ,מצורפים הטפסים גם לקול קורא זה.
 .5את הבקשות יש להגיש לרכזת ועדת מחקר והשתלמויות ,גב' גילת אלקובי
).(research@kinneret.ac.il
בברכה,

פרופ' חיים אבירם
יו"ר ועדת מחקר והשתלמויות

