
   

הצעות לפרויקט מחקר לתלמידי תואר ראשון בנושאי   להגשת קורא  קול

 בנגב  גוריון-באוניברסיטת בן  אנרגיה וקיימות

קוראים לסטודנטים לתואר  והמרכז לאנרגיה וקיימות של אב"גלשכת סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח  

ראשון )שנה אחרונה או לפני אחרונה לתואר(, בשיתוף עם חוקרים מכל הפקולטות והמחלקות באב"ג, 

 בתחומי אנרגיה וקיימות.  , 2022או בסמסטר סתיו   2022יערכו בקיץ  יקטי מחקר שילהגיש הצעות לפרוי

האנרגיה והקיימות ולאפשר לסטודנטים מתואר ראשון  לקדם פעילות מחקרית בתחומי נה יה התוכנית מטרת

 להיחשף למחקר בתחום זה.

 מימון משלים מהחוקר( ומיועד לתשלום לסטודנט.  ₪ 1,500 כולל)₪   8,000סכום המלגה הינו 

 מענקים.  3סה"כ יוענקו עד 
 

 להגשה  הסף תנאי

לתואר ראשון יחד עם חוקר אחד  גוריון בנגב  -רשאים להגיש הצעות מחקר סטודנטים באוניברסיטת בן .1

 לפחות אשר הינו חבר סגל אקדמי בכיר. 

 חייבים להיות מאותה מחלקה.  אינם, הסטודנטים והמנחים המחליטים להגיש הצעה יחד .2

   אפשרית רק הגשה אחת לחוקר ולסטודנט. .3

 .הצעת המחקר חייבת להיות בתחום האנרגיה והקיימות .4

   מותאמת למסגרת הזמן המוגדרת.הצעת המחקר חייבת להיות  .5

 

 .המשך או חלק מעבודת פרויקט אקדמית המזכה בנק"ז שאינו עדיפות תינתן למחקר
 

 הנחיות להגשה 

   .11.7.22מועד ההגשה האחרון להצעת המחקר הוא  .1

 .  michaemi@bgu.ac.il : הדוא"ל הבאהלכתובת  ,המנחהאת הצעות המחקר יש להגיש על ידי  .2

 ותכלול שאלת מחקר והשערות, שיטות ותרומת המחקר.   עמוד אחדהצעת מחקר תוגש באורך  .3

 הפרטים הבאים:יש לציין את  .4

 .המנחה/יםמלא/ים של  , שם/ותהסטודנטמלא של ם ש •

 דוא"ל.טלפון נייד וכתובת  –המנחה של פרטים ליצירת קשר של הסטודנט ו •

המנחה/ים  המחלקהשם   • החוקר/ים  של  המחלקה/ות  ושם/ות  הסטודנט  יתבצע   ן/בה  של 

 לא כולל את עמוד ההצעה(. –)דף הגשה בנפרד הפרויקט תחת כותרת ההצעה. 

אשר יועלה לאתר האינטרנט    של התוצאות והמסקנות  פוסטרהסטודנט להגיש    יידרש בסיום הפרויקט  

 של מרכז האנרגיה והקיימות. 

 מסמכים שיש לצרף לכל הגשה 

 קורות חיים רלוונטיים של הסטודנט .1

   ליון ציוניםיג  .2

)בסך   .3 הפרויקט  במימון  ולהשתתף  הסטודנט   את  להעסיק  כוונתו  על  המנחה  בציון    ₪(  1,500אישור 

 הפרטים הבאים:  

 הסעיף התקציבי של החוקר למימון המשלים   •

 את המימון המשלים שם התקציבן המנהל •

 באחריות החוקר לוודא מול התקציבן שניתן להשתמש בסעיף זה לתשלום שכר סטודנט. 
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 הליך בחירת ההצעות הזוכות ת

. תשובות  שיפוט ההצעות תעבורנה הליך של מיון, בדיקה והתאמה לקריטריונים שהוצגו לעיל על ידי ועדת  

 .  31.7.22 – תאריךלא יאוחר מתינתנה 

 

 שאלות ופניות 

 

   :מזכירת מרכז האנרגיה והקיימות - למירי טדגי מיכאליבמייל לשאלות ובירורים ניתן לפנות 

michaemi@bgu.ac.il  . 
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