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Laba diena,
siunčiame informaciją mokslininkams ir tyrėjams, dirbantiems kibernetinio saugumo srityje, apie
mokslinių tyrimų finansavimo galimybes 2018 metams.
Akivaizdu, kad visos valstybės turi būti pasiruošusios atremti kibernetines grėsmes, kurios
tarptautiniame lygmenyje jau svarstomos paskutiniuosius penkis metus. Šis pasiruošimas turi
būti atliekamas saugumo srityje, taip pat ir kitose srityse, įskaitant mokslą. Atsižvelgiant į tai, kad
kibernetinis saugumas yra įsismelkęs į kiekvieną asmens socialinio gyvenimo aspektą ir šį
supratimą vystyti turi ne tik įprastinės disciplinos, tokios kaip kompiuterių mokslai, matematika ir
inžinerija, bet socialiniai mokslai, tokie kaip teisė, taip pat verslo vadyba ir filosofija.
Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center (Blavatnik ICRC), kuris buvo įkurtas 2014 m. Tel
Avivo universitete, kaip jungtinė Tel Avivo universiteto ir Nacionalinio kibernetinio direktorato,
esančio Ministro Pirmininko Tarnyboje, iniciatyva, apjungia Tel Avivo universiteto skirtingų
fakultetų kibernetinio saugumo tyrėjus ir pabrėžia tarpdisciplininių tyrimų svarbą. Centras siekia
tapti pirmaujančiu tarptautiniu dariniu savo srityje ir siekia padidinti mokslo pastangas ir
sąmoningumą kibernetinio saugumo srityje.
Centras turi tyrimų fondą, kuris yra remiamas Nacionalinio kibernetinio direktorato.
Informuojame apie Blavatnik ICRC paskelbtą tyrimų, susijusių su kibernetiniu saugumu,
pasiūlymų pateikimą 2018 metams. Pareiškėjais gali būti atstovai iš bet kokios mokslo krypties.
Tyrėjai iš komercinių subjektų taip pat gali pateikti pasiūlymus.
Daugiau informacijos apie šį Blavatnik ICRC pasiūlymą moksliniams tyrimams rasite adresu
https://icrc.tau.ac.il/research/call-for-proposals-2018
Maloniai prašome persiųsti šią informaciją tiems, kam tai galėtų būti įdomu.   
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