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מלגות לתלמידי מחקר עבור השתתפות בכנסים
תקנון ודף מידע
כללי:
איב"א רואה חשיבות רבה בעידוד השתתפות של תלמידי מחקר בתחום הבקרה בכנסים בינלאומיים ובקורסים
בינלאומיים.
על מנת לעודד פעילות זו ,איב"א מציעה מלגות לסטודנטים לכיסוי חלקי של הוצאות נסיעה לכנסים
בינלאומיים בתחום הבקרה והמערכות ,וכמו כן לכיסוי חלקי של השתתפות בסדנאות קיץ )(summer schools
בחו"ל בתחומים אלה .המלגות תינתנה עבור השתתפות בכנסים המופיעים ברשימה המופיעה בנספח ,שתעודכן
מעת לעת על-ידי הנהלת איב"א .כמו כן יישקלו מאמרים בנושאי הליבה של איב"א )בקרה ,שערוך ,הנחיה
וניווט( בלבד בכנסים מובילים נוספים ,וזאת לפי שיקול הדעת של ועדת המלגות .הזוכים במלגות יתבקשו
להצהיר שלא קבלו החזר ממקורות אחרים עבור סכום התמיכה של איב"א.
המלגות מיועדות בעיקרן לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים )שני ושלישי( .במקרים חריגים תישקל הענקת
מלגה לסטודנטים לתואר ראשון.
תוכנית המלגות תופעל לאורך תקופה של מספר שנים ,החל מ ,2019-בהתאם לכללים שלהלן ,ותסתיים עם
ניצול כל כספי הקרן.
הגשת בקשות:


ניתן להגיש בקשה למלגה בשני מועדים שנתיים:
א .עד לתאריך 1/5
ב .עד לתאריך 1/11



את הבקשה יש להגיש למזכירות איב"א



הבקשה תוגש על-ידי הסטודנט על גבי טופס הבקשה המיועד לכך )ראה אתר איב"א(.



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



לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 המלצת מנחה -קורות חיים )כולל גיליון ציונים מעודכן(



הבקשות יידונו על ידי וועדה אקדמית מטעם איב"א .תשובות יימסרו למבקשים כשלושה שבועות לאחר
מועדי ההגשה שפורטו לעיל .החלטות הועדה הן סופיות.

מספר המלגות
עד  12מלגות יוענקו מדי שנה.
גובה המלגה
הסכום למלגה ייקבע בהתאם למספר הזוכים בשנה נתונה ,בהתאם לכללים הבאים:



סכום מרבי למלגה בודדת עד  3000ש"ח לנסיעה ליעד קרוב )אירופה ,תורכיה( ,ועד  4000ש"ח לנסיעה
ליעד רחוק )ארה"ב וכו'(.
הסכום בפועל עשוי להיות קטן יותר בהתאם למספר מקבלי המלגה.

קריטריונים להענקת המלגה
הקריטריונים לקבלת המלגה ודרוג הבקשות יכללו:
 מצוינות אקדמית )על סמך ציונים ,פרסומים ,והמלצת מנחה(
 עדיפות לסטודנטים המציגים את מחקרם בכנס
 עדיפות למקבלי מלגה ראשונה לתואר
 עדיפות לסטודנטים בזמן מלא )מלגאים(
 תלמיד מחקר לא יוכל לקבל יותר ממלגה אחת בכל שנה קלנדרית
 עדיפות תינתן לאילו אשר מציגים או הציגו את עבודתם ב GSC -של איב"א
הענקת המלגה
סכום המלגה יועבר ישירות לסטודנט הזוכה לאחר הנסיעה ,על סמך הצהרת הסטודנט ואישורה על ידי
חתימת המנחה.
פרסום
רשימת הזוכים במלגה תפורסם באתר איב"א.
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 רשימת הכנסים הנתמכים:נספח
. עדכון הרשימה באחראיות הנהלת איב"א.להלן רשימת הכנסים עבורם ניתן לבקש מימון חלקי של איב"א
1. AIAA Guidance, Navigation and Control Conference – GNC
(part of the AIAA Annual SciTech forum)
2. American Control Conference – ACC
3. European Control Conference – ECC
4. European Guidance, Navigation and Control Conference – Euro GNC
5. Mediterranean Control Conference – MED
6. IFAC World Congress
7. IEEE Conference on Decision and Control – CDC
8. International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS)
9. Conferences, Workshops and Symposia for which
IFAC or IEEE Control Systems Society (CSS) are the primary sponsors

