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קריטריונים לקביעת רמות מחקריות
בהתאם לקריטריונים ניתן לצבור עד ל  1.45נק' כדי לקבל מענק מחקר המרבי ,כאשר ניקוד המינימלי הוא
 0.4נק' המזכה למענק מחקר הנמוך ביותר.
קריטריונים שהוספו
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הערכת תפוקות מחקריות
 .1תפוקות מחקריות )מאמרים ,ספרים ,עריכת ספרים ,פרקים בספר ,הצעת מחקר פעילה בקרן שפיטה או לא
שפיטה ,הצעת מחקר שהוגשה לקרן שפיטה ,אך עדיין לא התקבלה או הצעה שנדחתה ,אך קיבלה דירוג\ציון
גבוה( יוערכו לקביעת דירוג לפי ).Quaternary ranking (Q1-Q4
 .2מינימום נדרש :לפחות תפוקה מחקרית אחת שהושגה או פורסמה ע"י חבר הסגל בשנתיים האחרונות בעלת
דירוג  Q3או יותר.
 .3הערכות של הצעות מחקר שהוגשו לקרן שפיטה ,הוצאה לאור בה פורסם ספר או פרק בספר והערכת מאמרים
לא מדורגים תתבצע ע"י ועדת מחקר ו\או מומחה בתחום.
א .הצעת מחקר פעילה בקרן שפיטה תדורג כ ,Q1 -הצעת מחקר שהוגשה לקרן שפיטה ,אך עדיין לא התקבלה
או הצעה שנדחתה ,אך זכתה בחוות דעת טובה מאוד ,תוערך ע"י ועדת מחקר ותדורג כ Q2-או  .Q3הצעת
מחקר שנדחתה ולא קיבלה דירוג גבוה לא תחושב כתפוקת מחקר לקביעת הרמה.
הצעת מחקר פעילה בקרן לא שפיטה תדורג כ.Q2 -
ב .הערכת ספר בדירוג מרבי תהייה שווה לערך של  2מאמרים בדירוג  Q1ועד לדירוג .Q3
ספרים בתחום הומניסטיקה ומדעי החברה בשפה העברית:
– ספר שיצא בהוצאה אוניברסיטאית ידורג  Q1x2) Q2 – Q1x2או  – Q1אוניברסיטאות העברית/תל
אביב/בר-אילן/חיפה/באר-שבע;  – Q2אוניברסיטת אריאל(.
– ספר שיצא בהוצאה שאינה הוצאה אוניברסיטאית בעלת מחלקת ספרי עיון או אוריינטציה מחקרית
ידורג כ) Q2 -מכון מופ"ת ,מכון הרטמן ,מכון סאלד ,מכון שכטר ,עם עובד ,רסלינג(.
ג .הערכת פרק בספר בדירוג מרבי תהייה שווה לערך מאמר בדירוג  Q2ועד לדירוג ) Q4ללא רמה( .הוצאות
לאור תדורגנה בהתאם לאיכותם )ראה סעיף  3ב' לעיל( ,דירוג זה יקבע את דירוג הפרק בספר.

פרקים בספרים בתחום הומניסטיקה ומדעי החברה בשפה העברית:
– פרק מתוך ספר בהוצאה אוניברסיטאית ידורג כ ,Q2-בהוצאה של אוניברסיטת אריאל ידורג כ.Q3-
– פרק מתוך ספר בהוצאה שאינה הוצאה אוניברסיטאית או בעלת אוריינטציה מחקרית ידורג כ Q3-או
.Q4
* ספריית המכללה יכולה לעזור בדירוג של הוצאות לאור.
ד .הערכת מאמר בדירוג מרבי תהייה שווה לערך של  Q1ועד לדירוג ) Q4ללא רמה(.
 .iמאמרים אקדמיים בשפה אנגלית :יקבלו דירוג בהתאם לאינדקס עיתונים של המאגריםWeb of ,
) Science (WOSו.SCOPUS-
 .iiמאמרים בתחום הומניסטיקה ,מדעי החברה בשפה העברית ,הלשון העברית ,חינוך מיוחד:
– מאמר בשפה העברית מתוך  Hebrew Collectionשל  JSTORידורג  Q3-Q2בהתאם לדירוג המאגר.
– מאמר בשפה העברית מתוך הרשימה הארצית שאינה חלק מ JSTOR -ידורג .Q3
– מאמרים בתחום הומניסטיקה ומדעי החברה מתוך כתבי עת בשפה האנגלית יקבלו דירוג Q3-Q2
בהתאם לדירוג הפנימי של המאגר ).(DOAJ ,CSA ,JSTOR ,APA
– כתבי העת של אגודות בשפה העברית :האגודה הסוציולוגית ,האגודה האנתרופולוגית ,האגודה לתולדות
החינוך וכו' שאינם חלק מ HEBREW JSTOR COLLECTION -יקבלו דירוג .Q3-Q2
ה .עריכת ספר תקבל דירוג שהוא מחצית מדירוג הספר.
 .4קריטריונים משלימים לחברי הסגל:
א .לשם עידוד ,חברי הסגל החדשים )מועסקים בתנאי ות"ת במסלול אקדמי רגיל\מחקר( ,ללא צורך בתפוקות
קודמות ,ישויכו לרמה מחקרית  Fבמשך השנתיים הראשונות.
ב .חברי סגל וותיקים )מועסקים בתנאי ות"ת במסלול אקדמי רגיל ,במסלול מורים או במסלול מקביל( ללא
תפוקות מחקריות בשלוש שנים האחרונות יוכלו להגיש בקשות לתמיכה מחקרית .במידה והבקשות
תמצאנה ראויות ע"י ועדת מחקר ישויכו לרמה מחקרית .F
ג .חבר סגל אשר יוצא להשתלמות ממושכת יקבל תקציב מחקר בהתאם לרמה מחקרית והיקף המשרה.
ד .יינתן משקל לדפוס של ניצול תקציבי מחקר בשנים האחרונות .איש סגל שלא ניצל תקציבי מחקר בשנתיים
האחרונות לא יקבל בשנה שלאחר מכן תקציב מלא .מקרים חריגים במיוחד יובאו לדיון בוועדת מחקר.
 .5בכל מקרה ,תקציב מחקר אישי מהווה את התקציב המרבי .חבר סגל יוכל לנצל בכל שנה את
התקציב שהוקצה לו ע"י ועדת מחקר עד  30לספטמבר.
במידה ולחבר סגל יהיו בקשות לתוספת תקציב מעבר לתקציב האישי שנקבע בתחילת השנה )בהתאם לרמה
בה הוא ישויך( יוכל לעשות זאת עד חודש מאי .במידה ויוותרו כספים בתקציב מחקר ,סכום זה יחולק בין כל
חברי הסגל שהגישו את בקשתם במועד ונמצאו מתאימים לפי צורכי מחקר ומדיניות רשות המחקר.
 .6בהתאם לדירוג של תפוקות מחקריות שהושגו בשנתיים האחרונות תקבע רמה מחקרית של החוקר )ראו טבלה
לעיל(.

תנאי סף לדיון בהצעות מחקר
 .1את תכנית העבודה השנתית יש לשלוח עד לתאריך  .31/08/18רשאים להגיש גם חברי סגל שיוצאים לשבתון
בשנת התקציב.
 .2הגשת ההצעה מהווה התחייבות מצד החוקר/ת לפעול כדלקמן :
א .לנצל את כספי התמיכה לפעילות מחקרית בלבד.

ב .לפעול לפרסום ממצאי המחקר בכתבי עת שפיטים .יש לציין בכל פרסום הנובע מהמחקר הממומן את
שם המכללה והשתייכות של חבר/ת הסגל למכללה האקדמית אחוה.
ג .לנוכח העובדה ,כי להגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות תרומה משמעותית לתהליך הקידום של חברי
הסגל האקדמי ,יש לפעול ,עד כמה שניתן ,לשילוב ממצאי המחקר הממומן ע"י הוועדה כבסיס להצעת
מחקר המוגשת למקורות מימון חיצוניים.

קריטריונים עבור השתתפות בכנסים מדעיים
א.

רשות המחקר תאשר מימון )ממענק מחקר אישי( הוצאותיו של חבר סגל ,הנמנה על מסלול מחקרי
או מסלול הוראה ,לצורך השתתפות פעילה בכנסים מדעיים בחו"ל בהתאם להשתייכותו לרמה
המחקרית:
רמות מחקריות העיקריות  C ,B ,Aו 4 – D-כנסים במשך  3שנים .עד  3,000דולר לכנס לשנה,
בשנה בה חוקר ייסע לשני כנסים עד  4,500דולר.
רמה מחקריות העיקריות  ,F ,Eו– G-

כנס אחד בשנה :עד  3,000דולר לכנס לשנה.

ב.

המכללה תשתתף במימון הוצאותיו של חבר סגל לצורך השתתפות פעילה בכנסים מדעיים בארץ.
אין הגבלה על השתתפות בכנסים בארץ.

ג.

לעניין תקנון זה ״השתתפות פעילה בכנס״ משמע :השתתפות לצורך הצגת תוצאות מחקר שביצע
חבר הסגל או הרצאה או הצגת פוסטר או השתתפות בפנל דיונים או פעילות אקדמית אחרת
במסגרת הכנס .ההשתתפות בכנס תהיה רק עבור המציגים עד  2מציגים למחקר .במקרים חריגים
יוכלו לנסוע יותר לאחר שבקשתם תדון בוועדת מחקר.

ד.

חבר סגל יוכל לבקש אישור להשתתף בכנס מעבר למכסה ,במידה והוזמן להרצות במליאה או
כהרצאה מרכזית ועוד .הבקשה תידון בנפרד בוועדת מחקר וההחלטה תינתן כל מקרה לגופו.

ה.

במקרים מיוחדים תאפשר ועדת מחקר והשתלמויות נסיעה לכנסים לימודיים או התנסותיים
במקצועות יישומיים .כמו כן ,תשקול הועדה לאפשר לבעלי תפקידים להשתתף בכנס התורם
לתפקודם המקצועי.

מתוך הגבלות שאושרו בוועדת מחקר בתשע"ז .28.9.2016 -
טיסות ליעדים קרובים עד כ 6-שעות טיסה – $ 850
טיסות ליעדים רחוקים מעל  6שעות טיסה – $ 1800
לינה – עד  $ 250ללילה
אש"ל –  $ 73ליום כמקובל לכל היעדים )בנוסף יום לפני ויום אחרי בהתאם לטיסות(.

