טופס בקשת מלגת נסיעה ממרכז אדמונד י .ספרא לביואינפורמטיקה

 .1הסברים:
א .מרכז א.י .ספרא לביואינפורמטיקה הוקם ע"י תרומתה הנדיבה של קרן
אדמונד י .ספרא ,ונועדה לחיזוק תחום הביואינפורמטיקה באוניברסיטת תל-
אביב.
ב .מטרות המרכז:
ועדת ההיגוי של המרכז קבעה כי אחת המטרות המרכזיות של המרכז היא לעודד
היכרות ושיתוף פעולה בין תלמידי מחקר לבין קהילת המחקר הבינ"ל .לשם כך,
תמיכת המרכז כוללת סיוע במימון השתתפותם של תלמידיה בכנסים בין-לאומיים,
בהם יציגו האחרונים את מחקריהם.
 .2הגדרות:
תלמיד :תלמיד\ת מחקר או פוסט-דוקטורנט\ית בתחום הביואינפורמטיקה
באוניברסיטת תל -אביב ,שמקבל\ת מלגת לימודים מהמרכז.
• הצגת מאמר או פוסטר בכנס :התלמיד הוא )אחד( המחבר)ים( של המאמר
או הפוסטר ומציג אותו.
מלגת נסיעה :תלמידי המרכז זכאים לתמיכה חד פעמית בסכום כולל של
 $ 1000לצורך נסיעה אחת או יותר לכנס מדעי במהלך התואר .התלמיד
מתחייב להחזיר את ההפרש לאוניברסיטה במידה ויקבל הקצבה מהקרן
לקשרי מדע או כל תמיכה אחרת לצורכי נסיעות בסכום כולל שעולה על עלות
הנסיעה.
 .3מדיניות התכנית :
בטרם יוכל התלמיד להשתמש במלגת הנסיעה אותה מעניק המרכז ,חובה עליו
לעמוד בתנאי הבקשה ,דהיינו קיומם של שני התנאים שלהלן:
 (1נסיעת התלמיד הינה לשם השתתפותו בכנס ,שבו הוא יציג מאמר או
פוסטר.
 )2התלמיד בדק עם כל הגורמים הרלוונטיים את מעמדו ואת אפשרויות
התמיכה האלטרנטיביות ,ובקשה זו תואמת את מדיניות המרכז.
בדיקת מעמד ואפשרויות תמיכה אלטרנטיביות:
באם עומדת לזכות התלמיד הקצבה מטעם קשרי מדע עליו לנצלה תחילה עד
תום בטרם יוכל לקבל מלגת נסיעה מהמרכז.
)קשרי מדע.(03 – 6407844 :
באם התלמיד זכאי לתמיכה מן האוניברסיטה בשל היותו מלגאי ,עליו לפנות
לפקולטה\ביה"ס שלו לשם קבלת תמיכה זו תחילה( .למותר לציין ,כי על
התלמיד מוטלת חובת הגשת טופס דיווח על נסיעה לפקולטה בה הוא לומד עפ"י
הנוהל המקובל בה .הגשת טופס הבקשה למלגת נסיעה ממרכז ספרא אינו פוטר
מחובה זו).

במידה וסכום יתרות התלמיד בקרן לקשרי מדע והתמיכה שהתלמיד מקבל
מהאוניברסיטה קטן מעלות הנסיעה ,יוכל התלמיד להגיש בקשה למלגת נסיעה
לתשלום ההפרש ממרכז ספרא ,וזאת בהתאם למדיניות המרכז באשר למלגת
הנסיעה כפי שהיא מצוינת בטופס זה.
 .4חובת ההוקרה למרכז
במאמרים ,פוסטרים ותקצירים ,שיוצגו בסיוע המרכז ,יש לצרף את הכיתוב
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