
  
  

 תחומי במדע הנתונים-המרכז למחקר רב
CIDR - Center for Interdisciplinary Data Science Research  

 2020-2019שיתופי פעולה בין חוקרי מדע נתונים לחוקרים מתחומים אחרים,  קול קורא:
 

ולקדם פעילות בתחום מדע הנתונים  תדיסציפלינוהוא לטפח שותפויות חוצות  CIDRאחד מייעודי מרכז 
של (א) חוקר/ת מתחומי  הצעות מחקר משותפתבאוניברסיטה העברית. הקול הקורא הנוכחי קורא להגשת 

בעל פוטנציאל  (ב) חוקר/ת שאינו מתחומי הליבה*, ששיתוף הפעולה ביניהם הוא-הליבה של מדע הנתונים ו
   .CIDRמחקרי פורץ דרך. לפחות אחד מהחוקרים צריך להיות חבר מרכז 

  לצורך מחקר. שיטות מדעי הנתוניםההצעה המשותפת תכלול פיתוח ו/או התאמה ו/או יישום מתקדם של 
 
*נושאי המחקר בליבת מדעי הנתונים כוללים למידה חישובית, בינה מלאכותית, למידה סטטיסטית, הסקה 
סטטיסטית, ניתוח וחישוב מבוזר, בסיסי נתונים, ויזואליזציה; התייחסות לנתונים מיוחדים כגון ניתוח תמונות 
וראייה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, דיבור ושמיעה, ניתוח רשתות, נתונים אורכיים, נתונים עתיים ומרחביים 

 רט, כגון פרטיות וחיסיון.ונתוני הישרדות. כל זאת, תוך התייחסות להיבטים אתיים ביחס לפ
 

 א. תנאי המענק

 למחקר משותף, 2020-2019החל מתש"פ   75,000המרכז יעניק לכל היותר ארבעה מענקים בשנה בסכום 
לפחות אחד מהם חבר בין חוקר/ת מתחומי הליבה של מדע הנתונים וחוקר/ת שאינו/ה מתחומי הליבה, כאשר 

קריטריון מפתח לבחינת ההצעה היא  .)CIDRבאוניברסיטה העברית (תחומי במדע הנתונים -למחקר רב  במרכז
   הסינרגיה שבין שני החוקרים בהצעה. כלומר, אנו מצפים למחקר משותף או שני מחקרים עם תלות הדדית.

המענק יוקדש לצורך מימון שכר/מלגה לתלמידי תואר שני או שלישי המשתתפים בפרויקט המחקר המשותף. 
ענק יממן שני סטודנטים, אחד עבור כל אחד מהצדדים החוקרים. ניתן לבקש הקצאה שונה הציפיה היא כי המ
     לקח בחשבון בעת אישור המענקים. אין לבקש תקציב ציוד במסגרת המענק.ישל המשאבים וזו ת

  ה.יהתמיכה היא לשנה אקדמית אחת, עם אפשרות להגשה נוספת בשנה השני

  

 ם הבאים:ב. הצעת מחקר שתוגש תכלול את הפרקי

 (עד שתי פסקאות) אבסטרקט  
  ,בדגש על החדשנות והתרומה הייחודית של תיאור המחקר המוצע, הרקע המדעי ומצב הידע העכשווי

המוצע. (עד שני עמודים + לכל היותר עמוד אחד של תרשימים טבלאות וכו׳. ציטוטים לא  שיתוף הפעולה
   נכללים בספירת העמודים).

  המגישים הצעה למחקר משותף. מהחוקריםכל אחד קורות חיים של  
 .מקורות מימון נוכחיים (מלגות פעילות) של כל אחד מהחוקרים    

 Collaborations between core and non-coreבקובץ אחד (נא לציין ' הצעת המחקר תוגשנה באנגלית
researchers:בשורת הכותרת) בדואר אלקטרוני לגב' קרן אוסדון '  cidr@mail.huji.ac.il 

 2019 בספטמבר 15 על ההצעות להישלח עד לתאריך



  
  

  שיפוט ההצעותג. 

לחקר מדע הנתונים, ותיעזר בשופטים  CIDRהצעות המחקר תועברנה לשיפוט על ידי ועדה שתקים הנהלת מרכז 
חיצוניים במקרה הצורך. הועדה תדרג את הצעות המחקר ותבחר מתוכן את ההצעות הזוכות. החלטות הועדה 
יאושרו על ידי ועדת ההיגוי ותהיינה סופיות. בין השיקולים העיקריים של הוועדה יהיו רמה מדעית, התאמת 

   יתוף הפעולה, רלוונטיות לתחום מדע הנתונים, מקוריות וחדשנות.החוקרים להצעה, התרומה הייחודית של ש

 .2019באוקטובר  22החלטות סופיות יימסרו לא יאוחר מתאריך 

  

 דיווחד. 

על הזוכים במענקים להגיש להנהלת המרכז דו"ח מדעי מסכם בסיום המחקר. בסוף כל שנת המחקר יוגש גם 
הציג את הצעת המחקר ואת תוצרי מחקריהם במהלך הכנס שנתי במידת הצורך על החוקרים ל. דו"ח כספי מסכם

  של המרכז.

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________________  
  תחומי במדע הנתונים-המרכז למחקר רב

  בנין וסלים רחל ש"ע המחשב ולמדעי להנדסה הספר בית
 בירושלים העברית האוניברסיטה

   91905 ירושלים, הצופים הר

 cidr@mail.huji.ac.il|  5494687-20| פקס:  5494687-02טל': 


