אוניברסיטת חיפה

מספר הנוהל12 - 21 :
בתוקף מתאריך 21 :ביוני 1221
מהדורה 3 :דף מס'  1מתוך4 :

נוהלי האוניברסיטה
נוהל קרן לקשרי מדע בינלאומיים

מאשר הנוהל :ברוך מרזן

בקשה לניצול הקרן לקשרי מדע בינלאומיים
מס' חשבון בקרן _______________ (למילוי על ידי אגף כספים ובקרה)
אל:

ועדת ההשתלמויות (באמצעות עוזר מינהלי לראש חוג/מינהלן בי"ס)

הריני מבקש/ת לנצל סך של ________________ דולר מכספי הקרן לקשרי מדע בינלאומיים העומדים לרשותי למטרת (נא לפרט הנושא
ומקום הכנס/השתלמות וכמו כן לצרף אישורים והזמנות במידת האפשר):
תאריכים
יעד הנסיעה/הכנס/ההשתלמות
מ-

שם

עד-

דרגה

ת.ז.

חתימה

חוג

טלפון

פירוט הסידורים אשר נעשו בחוג הקשורים בהעדרות הנ"ל:

חתימת ראש החוג_________________:

שם ראש החוג_________________:

תאריך_______________:

ועדת ההשתלמויות ,הפקולטה/בית הספר

בישיבה מס' ______ לשנה"ל ___________ מיום ________________ ,הוחלט לאשר/לא לאשר משיכה מהקרן /סיוע בסך
_____________________ מתקציב הפקולטה/בי"ס מס' __________________________.

הדיקן/ראש ביה"ס

ראש ועדת השתלמויות

ראש מינהל /מנהלן
הפקולטה/ביה"ס

אישור הרקטור (להעדרות העולה על  22ימים בתקופת הלימודים)
מאשר  /לא מאשר
שם ______________________ :חתימת הרקטור ___________________

תאריך_____________ :

אישור מחלקת שכר
עומד לזכותו של הנ"ל סך של ___________________ דולר ,ליום __________________.
חתימה _________________________

תאריך_______________________ :
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תאריך

אוניברסיטת חיפה

מספר הנוהל12 - 21 :
בתוקף מתאריך 21 :ביוני 1221
מהדורה 3 :דף מס'  2מתוך4 :

נוהלי האוניברסיטה
נוהל קרן לקשרי מדע בינלאומיים

מאשר הנוהל :ברוך מרזן

נספח ב'

דו"ח נסיעה לחו"ל לצורך פעילות אקדמית

תאריך ___________

תאריך להמרת מטבעות___________

שם הנוסע_____________________ :

יש למלא דו"ח זה עד ל -32יום מתאריך החזרה ארצה
יעדים וימי שהייה
מטרת הנסיעה

מדינה

עד יום

מיום

ימי שהייה

פירוט הוצאות
טיסות
יעד

מוצא

מטבע
מחלקה*

סוג

* עסקים /תיירות
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סכום

אוניברסיטת חיפה

מספר הנוהל12 - 21 :
בתוקף מתאריך 21 :ביוני 1221
מהדורה 3 :דף מס'  3מתוך4 :

נוהלי האוניברסיטה
נוהל קרן לקשרי מדע בינלאומיים

מאשר הנוהל :ברוך מרזן

לינות (עם קבלות)
תאריכים
עד

מ-

מטבע

מספר לילות
מדינה
מס'

סכום

סוג

הוצאות אש"ל מוכרות (ללא קבלות)
תאריכים
עד

מ-

מטבע

מספר לילות
מדינה
מס'

סכום

סוג

שכירות רכב
תאריכים
מ-

עד

מטבע

מספר לילות
מדינה
מס'

סכום

סוג

הוצאות אחרות (עם קבלות)
מטבע

סוג ההוצאה
סוג

סכום

חתימת חבר הסגל____________________
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אוניברסיטת חיפה

מספר הנוהל12 - 21 :
בתוקף מתאריך 21 :ביוני 1221
מהדורה 3 :דף מס'  4מתוך4 :

נוהלי האוניברסיטה
נוהל קרן לקשרי מדע בינלאומיים

מאשר הנוהל :ברוך מרזן

נספח ג'

אגף כספים ובקרה

אוניברסיטת חיפה

הוצאות מוכרות לנסיעה לחו"ל – נכון לחודש ינואר 2111
(על פי קובץ תקנות  2211מיום )29.2.13
כרטיסי טיסה
 111%ממחיר הכרטיס
 111%ממחיר כרטיס במחלקת עסקים

מחלקת תיירים
מחלקת עסקים או מחלקה ראשונה

הוצאות לינה מוכרות (עם קבלות)
 7לילות ראשונים
 8לילות עד  01לילות
מעל  01לילות

עד  181דולר ללילה
 71%מההוצאה  -לא פחות מ -81דולר ולא יותר מ -130דולר ללילה
 81דולר ללילה  -החל מהלילה הראשון

הוצאות אש"ל מוכרות (ללא קבלות)
אם נדרשו הוצאות לינה כנ"ל
אם לא נדרשו הוצאות לינה

עד  12דולר ליום
עד  87דולר ליום

שכירות רכב (עם קבלות)
עד  41דולר ליום
במדינות הרשומות מטה ,תקרת ההוצאות המוכרות ללינה ואש"ל גבוהות ב12% -
הונג-קונג
טייואן

יפן
סין

סינגפור
פיליפינים

קוריאה
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