מענקי נסיעה לחו"ל לסטודנטים – מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
במסגרת עידוד וקידום המצוינות האקדמית ,מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח תומך בהשתתפות
תלמידי חברי המרכז בקורסים ,סדנאות וכנסים בחו"ל ,בהם משתתף/ת הסטודנט/ית במתן הרצאה או הצגת
פוסטר בתחומי מדעי המוח.
המענק ניתן לצורך כיסוי חלקי של הוצאות הנסיעה.

תנאי קבלה:




סטודנטים של התכנית הבינלאומית לדוקטורט של המרכז.
השתתפות בקורס הרלוונטי לעבודת הסטודנטים או כנס בו המבקש/ת מציגים את עבודתם  -הרצאה
או פוסטר.
השתתפות כספית משלימה מטעם המנחה/מארח ,המחלקה או האוניברסיטה.

גובה המענק:
גובה המענק יעמוד על הסכום שבין  500$ל –  1000$מותנה ביעד הנסיעה.

מועדי ההגשה:




ניתן להגיש בקשה אחת בלבד לכל שנה אקדמית ,שחלה בין ה 1-באוקטובר ל 30-בספטמבר ,ללא
חשיבות למועד תחילת שנה הלימודים .ובכל מקרה ניתן לקבל מענק אחד בלבד בשנה אוניברסיטאית.
מועד קבלת המענק הוא המועד הקובע.
יש להגיש את הבקשה לפחות שלושה שבועות לפני מועד הנסיעה.
הבקשות ידונו ע"י ועדת מלגות בראשות ראש המרכז במהלך כל השנה .לאחר אישור הועדה ,תישלח
הבקשה לאישור לשכת מנכ"ל בהנהלת האוניברסיטה.

נהלים נוספים:



הגשת הבקשה איננה אישור לקבלת המלגה .העמידה בקריטריונים הינה תנאי סף .לאחר מכן יוחלט
ע"י ההנהלה באם להשתתף ולהעניק מלגת נסיעה.
במקרה של ביטול הנסיעה שלא בשליטת הסטודנט (כח עליון) -עלות הביטול תחול  50%על המרכז
ו 50%-על המנחה או הגורם המשתתף במלגה

תהליך:
 .1את הבקשה למענק תמיכה יש לשלוח כקבצי  PDFלכתובת  scholarships@elsc.huji.ac.ilבצירוף
המסמכים הבאים:
 טופס בקשה לנסיעה (נספח א').
 מכתב המלצה של המנחה בו יפורטו הישגי הסטודנט/ית בלימודים ,ו/או חשיבות הקורס/הכנס.
 טופס בקשה לאישור נסיעה לחו"ל (נספח ב') -יש למלא את סעיפים  1,2ו 4-בלבד.
 אישורי הרשמה ותשלום לכנס/קורס/סדנא.
 תקציר העבודה/פוסטר שיוצגו.

 .2המענק יועבר באחת מהדרכים הבאות:
א .ישירות לחברת הנסיעות לצורך רכישת כרטיס טיסה ,במידה והכרטיס יירכש דרך אחת מחברות
הנסיעות" :תלמה טורס" או "דיזנהאוס".
יש לפנות לאחת משתי החברות לקבלת הצעת מחיר.
במידה וימצא באינטרנט מחיר זול יותר באופן משמעותי ובתנאי שהוא נמוך יותר מ ,1,000$-אז
ניתן לרכוש באופן עצמאי ולקבל החזר עד לגובה המענק בהתאם ליעד הנסיעה.
ב .כהחזר הוצאות :אש"ל ,דמי השתתפות/הרשמה בכנס או לינה -ההחזר יינתן לאחר הנסיעה
ובתנאי שיוגשו קבלות מקוריות.
ג .במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל את המענק במזומן בשדה התעופה עבור אש"ל.
יש להגיש למשרדי  ELSCטופס "פירוט הוצאות כספיות בחו"ל" בצירוף כרטיסי עלייה למטוס מקוריים
( )Boarding Passעד שבועיים לאחר החזרה.

