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עודכני 20.01.13 , 13.10.10 :
איב"א – איגוד ישראלי לבקרה אוטומטית

מלגות לתלמידי מחקר עבור השתתפות בכנסי
תקנו" וד! מידע
כללי:
איב"א רואה חשיבות רבה בעידוד השתתפות של תלמידי מחקר בתחו
בינלאומיי ובקורסי בינלאומיי .

הבקרה בכנסי

על מנת לעודד פעילות זו ,איב"א מציעה מלגות לסטודנטי לכיסוי חלקי של הוצאות נסיעה
לכנסי בינלאומיי בתחו הבקרה והמערכות ,וכמו כ" לכיסוי חלקי של השתתפות בסדנאות
קי (summer schools) %בחו"ל בתחומי אלה.
המלגות מיועדות בעיקר" לתלמידי מחקר בתארי מתקדמי
תישקל הענקת מלגה לסטודנטי לתואר ראשו".

) שני ושלישי( .במקרי חריגי

תוכנית המלגות תופעל לאור( תקופה של מספר שני  ,החל מ) ,2010בהתא לכללי שלהל".
הקר" למימו" המלגות מתבססת על יתרות מכינוסי שוני שנערכו באר %בתחו הבקרה
והמערכות .יש להדגיש כי סדנאות המחקר הרגילות של איב"א אינ" משמשות כבסיס למימו"
מלגות אלה ,והתמחור של סדנאות אלו ימשי( להיות על בסיס של כיסוי הוצאות כבעבר.
הגשת בקשות:


נית" להגיש בקשה למילגה בשני מועדי שנתיי :
א .עד לתארי( 15/4
ב .עד לתארי( 15/10



את הבקשה יש להגיש למזכירות איב"א



הבקשה תוגש ע"י הסטודנט על גבי טופס הבקשה המיועד לכ( )ראה אתר איב"א(.



הבקשה חייבת להגיע למשרדי איב"א לפני תארי( הנסיעה של תלמיד/ת המחקר לכנס או
לקורס.



לבקשה יש לצר! את המסמכי הבאי :
) המלצת מנחה
) קורות חיי )כולל גליו" ציוני מעודכ" (



הבקשות יידונו על ידי וועדה אקדמית מטע איב"א .תשובות יימסרו למבקשי כשלושה
שבועות לאחר מועדי ההגשה שפורטו לעיל.

מספר המלגות
עד  12מלגות יוענקו מדי שנה.

גובה המלגה
הסכו למלגה ייקבע בהתא למספר הזוכי בשנה נתונה ,בהתא לכללי הבאי :
 סכו מירבי למלגה בודדת עד  3000ש"ח לנסיעה ליעד קרוב )אירופה ,תורכיה( ,ועד 4000
ש"ח לנסיעה ליעד רחוק )ארה"ב וכו'(.
 הסכו בפועל עשוי להיות קט" יותר בהתא למספר מקבלי המלגה.
קריטריוני להענקת המלגה
הקריטריוני לקבלת המלגה ודרוג הבקשות יכללו:
 רלוונטיות נושא ההשתלמות והכנס האמור לתחו הבקרה
 מצוינות אקדמית )על סמ( ציוני  ,פרסומי  ,והמלצת מנחה(
 עדיפות לסטודנטי המציגי את מחקר בכנס
 איכות אקדמית של הכנס
 עדיפות למקבלי מלגה ראשונה לתואר
 עדיפות לסטודנטי בזמ" מלא )מלגאי (.
 תלמיד מחקר לא יוכל לקבל יותר ממלגה אחת בכל שנה קלנדרית.
 עדיפות תינת" לאלו אשר מציגי או הציגו את עבודת ב )  GSCשל איב"א.
הענקת המלגה
סכו המלגה יועבר ישירות לסטודנט הזוכה לאחר הנסיעה ,על סמ( הצהרת הסטודנט ואישורה
על ידי חתימת המנחה.
פרסו
רשימת הזוכי במלגה תפורס באתר איב"א.
קריטריוני להענקת המלגה
הקריטריוני לקבלת המלגה ודרוג הבקשות יכללו:
 רלוונטיות נושא ההשתלמות והכנס האמור לתחו הבקרה
 מצוינות אקדמית )על סמ( ציוני  ,פרסומי  ,והמלצת מנחה(
 עדיפות לסטודנטי המציגי את מחקר בכנס
 איכות אקדמית של הכנס
 עדיפות למקבלי מלגה ראשונה לתואר
 עדיפות לסטודנטי בזמ" מלא )מלגאי (.
הענקת המלגה
סכו המלגה יועבר ישירות לסטודנט הזוכה לאחר הנסיעה ,על סמ( הצהרת הסטודנט ואישורה
על ידי חתימת המנחה.
פרסו
רשימת הזוכי במלגה תפורס באתר איב"א.

