 29דצמבר2015 ,

קול קורא מטעם המרכז הישראלי לחקר הים התיכון ,להשתתפות במימון קורסים,
סדנאות וכנסים בחו״ל בתחום מדעי הים ,לתלמידים לתארים מתקדמים )תואר שני,
דוקטורט ופוסט דוקטורט( במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל
לשנה"ל תשע"ו
קול קורא מס'1/3 :

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון ) (MERCIמוציא קול קורא להשתתפות במימון קורסים ,סדנאות
וכנסים בחו״ל בתחום מדעי הים ,לסטודנטים לתארים מתקדמים.
את המימון ניתן יהיה לקבל עבור קורס/סדנה/כנס בחו"ל המתקיים עד תאריך .31/07/16
על המועמד/ת להגיש:
•
•
•
•
•

קורות חיים
גיליון ציונים )עבור תלמידי תואר שני(
מכתב המלצה ואישור מהמנחים על השתתפות בקורס
מכתב מפורט המנמק את חשיבות השתתפותו/ה בקורס/סדנה/כנס ,ופנייתו/ה למרכז
הישראלי לחקר הים התיכון לבקשת תמיכה במימון הקורס/סדנה/כנס
טופס בקשה לקבלת מענק השתתפות בקורס/סדנה/כנס בחו"ל

כדי לאפשר התייחסות נאותה יש להגיש בקשות עד לתאריך .1/4/16
המימון יינתן בדיעבד בכפוף ל:
•
•
•
•
•

אישור הבקשה ע"י ועדת ההוראה של המרכז ,אישור מינהלי ואישור תקציבי
הצגת חשבוניות וקבלות מקוריות
אישור השתתפות רשמי מהקורס/סדנה/כנס
הצגת כרטיס טיסה אלקטרוני ) (E-Ticketוהוכחת אישור יציאה וכניסה מהארץ
אישור מהמוסד אליו רשומים על היותם סטודנטים מן המניין

כמו כן החזר ההוצאות יהיה בכפוף לתקנות מס הכנסה ולהנחיות ות"ת.
לא יינתן מימון עבור:
•
•
•

הוצאות שכבר מומנו ע"י גורם אחר
ביטול קורס/סדנה/כנס לרבות הוצאות נלוות
הוצאות שלא אושרו מראש

את הבקשות יש להגיש על גבי טופס הבקשה המצורף עם המסמכים הרלוונטיים יש לשלוח ל-
. dzak@univ.haifa.ac.il

לפרטים נוספים:
ד"ר מייקל לזר ,חבר ועדת ההוראה mlazar@univ.haifa.ac.il
פרופ' אילנה ברמן-פרנק ,יו"ר ועדת ההוראה ilana.berman-frank@biu.ac.il

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון ,אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי  199הר הכרמל ,חיפה  ;3498838דוא"ל ;merci@univ.haifa.ac.il :טלפקס04-8280789 :

טופס בקשה לקבלת מימון להשתתפות בקורס/סדנה/כנס בחו"ל-
לפי קול קורא מטעם המרכז הישראלי לחקר הים התיכון ,להשתתפות
במימון קורסים ,סדנאות וכנסים בחו״ל בתחום מדעי הים ,לתלמידים
לתארים מתקדמים )תואר שני ,דוקטורט ופוסט דוקטורט( במוסדות
מוכרים להשכלה גבוהה בישראל לשנה"ל תשע"ו
קול קורא מס'1/3 :
חלק א' -למילוי על-ידי הסטודנט/ית
פרטים אישיים:
שם הסטודנט/ית:
כתובת:
מסלול לימודים:
טלפון נייד:

ת.ז:.
חוג:
מוסד לימודים:
כתובת דוא"ל:

פרטים אודות הקורס/סדנה/כנס:
נושא הקורס/סדנה/כנס:
שם הארגון שמקיים את הקורס/סדנה/כנס:
מקום הקורס/סדנה/כנס_____________________________________________________ :
מועד הקורס/סדנה/כנס :מתאריך ____________________עד לתאריך ___________________
הערות_________________________________________________________________ :
אישור רישום לקורס/סדנה/כנס
רצ"ב :
פירוט צפי הוצאות )במטבע זר(:
דמי השתתפות בקורס/סדנה/כנס:
הוצ' טיסה:
הוצ' לינה:
אחר:
סה"כ צפי ההוצאות:
מוסד לימודים __________________
גורם מממן נוסף:
סכום ומהות הסיוע ע"י הגורמים הנוספים:
סכום המענק המבוקש )במטבע זר(__________________ :
חתימת הסטודנט/ית:

אחר __________________

תאריך:

חלק ב' -למילוי ע"י המנחה
המלצת המנחה:
הסטודנט/ית ______________________ ישתתף/תשתתף בקורס/סדנה/כנס אשר פרטיו רשומים
לעיל .המלצות ונימוקים למתן הסיוע במימון הוצאות הקורס/סדנה ,כולל רלבנטיות לנושא
מחקרו/ה_______________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________
תאריך______________:
שם המנחה ____________________ :חתימה:

U

חלק ג' -למילוי ע"י המרכז הישראלי לחקר הים התיכון
המלצת ועדת ההוראה:
הועדה ממליצה ,סכום המאושר_______
הועדה לא ממליצה )נא לנמק(___________________________________________ :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך:
חתימה:
שם יו"ר ועדת ההוראה :

אישור ראש מינהלי:
אישור ההמלצה
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
סך הבקשה המאושרת במטבע זר ______________________
ההמלצה לא מאושרת )נא לנמק(_________________________________________ :
_________________________________________________________________
ס.ת לחיוב_____________:
חתימה:

שם ראש מינהל המרכז הישראלי לחקר הים התיכון:
תאריך:

אישור תקציבי:
מאושר סך של _____________
לא מאושר
הערות
שם המאשר התקציבי:
תאריך_____________________ :

חתימה

