השתתפות בהוצאות עבור כנסים וימי עיון
1
מחקריים בחו"ל
 .1ההשתתפות בהוצאות עבור כנסים וימי עיון מחקריים בארץ ובחו"ל מותנית
באישור ועדת המחקר.
 .2ההשתתפות תהא בזיקה לתחומי ההוראה והעיסוק האקדמי של המרצה
במכללה ,וכנגד קבלות ואישור השתתפות בכנס.
 .3בכל מקרה שבו תשתתף המכללה בכיסוי ההוצאות עבור פעילות מחקרית
בחו"ל ,יצוין שם המכללה כמקום העבודה הראשי של המרצה החוקר.
 .4חוקר שהמכללה תשתתף בהוצאות עבור כנסים וימי עיון בחו"ל יציג את
תוצאות המחקר בכנס המחקר במכללה.
א .שנת הלימודים _____________________________
ב .פרטי החוקר/ת המבקש/ת:
שם פרטי ושם משפחה_______________________ :
מסלול הוראה_____________________________ :
היקף משרה במכללת גורדון (________________ )%
ג .פרטי הבקשה:
שם הכנס__________________________________________________ :
המוסד האקדמי שבמסגרתו נערך הכנס
___________________________________
מועד __________________ :מקום הכנס__________________________:
 .1נושא המחקר המוצג בכנס:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .2שם החוקר (חוקרים) _______________________________________________
_______________________________________________________________
 .3אופי ההצגה :פנל /פוסטר /הצגה קצרה /ניהול סדנה.

 1יש לצרף מסמכים הכוללים מידע על תכנית הכנס ,עלות הכנס (דמי השתתפות) ,התקציר
שהוגש לוועדת הכנס ,אישור קבלת התקציר לכנס ,קבלות

ד .היקף ההשתתפות:
 לחוקר העובד כמרצה בהיקף של  75%משרה ומעלה :עד סכום של 2,300$
אחת לשנתיים או סכום של  1,400$אחת לשנה.2
 לחוקר העובד כמרצה בהיקף של  50%-74%משרה עד סכום של 1,200$
אחת לשנתיים או סכום של  800$אחת לשנה.
 לחוקר העובד כמרצה בהיקף של  33%-49%משרה עד סכום של 750$
אחת לשנתיים או סכום של  400$אחת לשנה.
 לחוקר העובד כמרצה בהיקף נמוך יותר עד סכום של  375$אחת לשנתיים
או סכום של  175$אחת לשנה.
הערות לכיסוי הוצאות:
א" .אחת לשנה" משמעו כיסוי כנס יחיד בשנה אקדמית (גם אם לא נוצל מלוא
התקציב).
ב .יחולו המגבלות הבאות על הוצאות במקביל לסכומי הגג שצויינו לעיל:
יכוסו אך ורק :הוצאות טיסה ,לינה בימי הכנס  +יום לפניו ואחריו ,דמי רישום
לכנס.
כיסוי הוצאות לינה לא יעלה על  135דולר ארה"ב ללילה.
לא יכוסו הוצאות טיסה במחלקה ראשונה או עסקים ,יכוסו רק טיסות אל ומ-
מקום הכנס.

תאריך___________ :
חתימת חברי הועדה_____________ :

_____________

______________

 קבלת ההשתתפות מותנית בהצגת קבלות ,וערטיסי עליה למטוס.
 המבקשים מתחייבים לדווח על מימון נוסף שקיבלו ,או יקבלו ממקורות אחרים.
המכללה תכסה יתרה לא ממומנת במידה ויש כזו.

 2שנת לימודים תחשב מ .1.9 -ועד  .31.8באותה שנת לימודים

