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 3 מתוך 1 עמוד:  בקשה למענק הצטיינות מרצים     367טופס מס 
                             

 10.1.18תאריך:                    4 :מהדורה  

  
 

 

 לשכת הרקטור                                            
 בקשה למענק הצטיינות בגין פעילות מחקרית

 
 הנחיות למילוי הבקשה

 
 .תשע"זשים לב: בכל הסעיפים מדובר בפעילות של שנה"ל האקדמית 

 .ולהעביר להמלצת ראש החוג 2לחתום בסוף סעיף , 2-1עליך למלא רק את הסעיפים 

 נתן על פי מספר הנקודות שתצבור ועל פי מקומך בדירוג הבקשות.ייהמענק 

 :פרטי המרצה

 שם פרטי ושם משפחה:___________________ תאריך: ___________________

 : _________________זדרגה אקדמית בשנה"ל  תשע"

 היקף המשרה במכללה:__________________  מורה מקומי משנת:_______________

 _______________________טלפון:_________________________:_החוג

 

 נקודות בסה"כ( 65)עד  . פעילות מדעית:1

)יילקח בחשבון פרסום שפיט  דא. פרטים על המחקרים שפרסמת או שהתקבלו לפרסום בתשע"

נקודות(. נא לציין את  שם המאמר, שם כתב העת  20נקודות למחקר ובסה"כ עד  5בלבד( )עד 

   .ר העמודיםומספ

1.________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________. 

3________________________________________________________________. 

4. 

 20נקודות לכל ספר ובס"ה  10] עד  זבתשע" פרסום ספר ועל עריכת ספרפרטים מלאים על   ב.

 נקודות[ 

  1.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2 .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

נקודות  5)עד  זג. פרטים על הכינוסים שבהם השתתפת באופן פעיל )הרצאה,יו"ר מושב( בתשע"

 שם הכינוס, שם הרצאתך, תאריך ומקום. נקודות(. נא לציין את 10לכל כינוס ובסה"כ עד 

1________________________________________________________________. 

2_________._______________________________________________________ 

נקודות לפרס או למענק מחקר  5ד. פרטים על זכיות בפרסים או במענקי מחקר חיצוניים )עד 

 נקודות(. נא לציין את פרטי הפרס או מענק המחקר 15חיצוני ובסה"כ 

1_______________________________________________________._________ 

2________________________________________________________________. 

3________________________________________________________________. 

 לשימוש הוועדה(_________________________)סה"כ צבירת נקודות בגין סעיף זה:
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 :נקודות( 20)עד  הוראה לרבות עניין הדיגיטציהלקידום איכות ה מחקרךפרט את תרומת 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 

 

 נקודות בסה"כ( 15: )עד . פעילות מוסדית וציבורית2 

 שם הוועדה והתפקיד. נקודות(. נא לציין את  5)עד  זא. הוועדות הפעילות שבהן כיהנת בתשע"

1________________________________________________________.__________ 

2__________________________________________________________________. 

 

 נקודות(. נא לפרט: 5)עד  זב. תרומה ייחודית למכללה בתשע"

__________________________________________________________________ 

 

 נקודות(. נא לפרט: 5ד )ע זג. פעילות ציבורית או קהילתית )מחוץ למכללה( בתשע"

__________________________________________________________________ 

 

 לשימוש הוועדה(_________________________)סה"כ צבירת נקודות בגין סעיף זה:

 

 :____________________תאריך:_________________________    חתימת המרצה

 

 נקודות( 10ת במילוי ההוראות )מינהל ומדור בחינות( )גריעה של עד . חוסר היענות ורשלנו3

ייבחנו: התפלגות ציונים חריגה מאוד, חוסר עמידה בלוח הזמנים של מדור הבחינות, פיגור 

 בהגשת חומר למזכירות החוג או למינהל האקדמי וכו'. 

 

 סה"כ צבירת נקודות לגריעה בגין סעיף זה:_______________________

 

 המלצה כוללת ומנומקת של ראש החוג  )בקשה ללא נימוק, לא תידון(. 4

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 האקדמי המנהללשימוש 

 ות.____________________________ נקודסיכום הוועדה: הנ"ל צבר:

 

 חתימת יו"ר הוועדה:_________________ תאריך:______________.

 

 

 


