תאריך 5.3.2020
אל :רשויות המחקר/מרכזי תארים מתקדמים /רכזות )מזכירות( תארים מתקדמים
מאת :המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה
קול קורא
פרסי הצטיינות ומלגות נסיעה לכנסים -
סמסטר אביב שנה"ל תש"ף
המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה בטכניון ,בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן ,הוקם ביוזמת
המועצה להשכלה גבוהה ומנהלת תחבורה חכמה במשרד רה"מ .מטרת המרכז לעודד מחקר ופיתוח ,יזמות
ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל .הקמת המרכז מהווה צעד משמעותי וחשוב במסגרת יישום
החלטת הממשלה בתוכנית הלאומית לתחבורה חכמה ,שתתרום להפיכתה של ישראל למרכז ידע מוביל בתחום
זה.
סך התקציב של פרסי ההצטיינות ומלגות הנסיעה לכנסים הינו .₪ 200,000
מספר הפרסים/מלגות וסכום הזכייה יקבע על ידי "ועדת המלגות" של המרכז לתחבורה חכמה.
"ועדת המלגות" תורכב מ 5 -חוקרים בכירים ממוסדות אקדמיים שונים .הרכב הוועדה יאושר על ידי הנהלת
המרכז ויפורסם בהמשך בפורטל המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה.
פרסי ההצטיינות/מלגות הנסיעה יוענקו בעתיד לשנה אקדמית מלאה.
סטודנטים /משתלמים שיזכו בפרסי הצטיינות ו/או במלגות נסיעה לסמסטר אביב תש"ף (מרץ -2020ספטמבר
 ,)2020יהיו זכאים להגיש בקשה לקבלת פרס/מלגה גם עבור סמסטר חורף תשפ"א (אוקטובר -2020פברואר
.)2021
** לתשומת לב הפונים **
מועד אחרון להגשת המועמדות 1 :באפריל .2020
המועמדים ייבחנו לשני התחומים יחדיו (פרסי הצטיינות/מלגות נסיעה).
אנא הקפידו לעמוד בלוח הזמנים .לצערנו ,לא נוכל לשקול בקשות שתגענה במועד מאוחר יותר ו /או כאלו
שלא תוגשנה בהתאם להנחיות.
הקולות הקוראים מטה נכתבו בגוף זכר אך פונים לנשים ולגברים כאחד.
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פרסי הצטיינות ,סמסטר אביב שנה"ל תש"ף
מטרות התוכנית:
במטרה לעודד מחקר בתחום התחבורה החכמה הקול הקורא הנוכחי עתיד להעניק ,במסגרת תקציבו ,פרסי
הצטיינות עבור סמסטר אביב תש"ף לסטודנטים לתואר שני ,שלישי ולמשתלמים לפוסט דוקטורט בתחום
התחבורה החכמה וזאת מתוך כוונה לייצר מסורת של קולות קוראים לפרסים/מלגות שיפורסמו מדי שנה
במהלך ארבע השנים הקרובות ,שמטרתם היא העלאת המוטיבציה בקרב סטודנטים /משתלמים מתחומי ידע
שונים לשאוף ולהגיע ללימודים גבוהים בתחום התחבורה החכמה .הפרסים ישולמו בתשלום חד פעמי
לסטודנטים ולמשתלמים אשר מחקריהם עוסקים בנושא זה.
גובה הפרס:
גובה הפרס בסמסטר אביב יהיה בין  5,000ש"ח ועד  10,000ש"ח.
תנאי הסף להגשת מועמדות:
על המגיש להיות מי שמחקרו עוסק בתחום התחבורה החכמה וכמפורט להלן:
•

סטודנט/משתלם פעיל באחד מהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל

•

סטודנט לתואר שני בנתיב מחקרי (עם תזה) בעל נושא מחקר מאושר
או
סטודנט לתואר שלישי בעל הצעת מחקר מאושרת
או
משתלם לפוסט דוקטורט
או
סטודנט במכללות הלומד לקראת תואר שני עם עבודת גמר

אמות מידה להערכת הבקשות:
 .1ההישגים האקדמיים של המועמד בהתאם לכל גיליונות הציונים שלו בתקופות לימודיו לתארים
השונים ,מתואר ראשון ואילך.
 .2תכנית המחקר המאושר בצירוף מכתב המלצה מהמנחה.
 .3מידת הרלוונטיות לתחום התחבורה החכמה.
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 .4מידת החדשנות בהצעת המחקר.
 .5הישגים מחקריים ואקדמיים של המועמד כולל פרסומים והצגות בכנסים.
 .6מלגות אחרות שמקבל המבקש.
המסמכים הנדרשים להגשה (נא להגיש בקובץ אחד לפי הסדר כאן):
 .1קורות חיים (כולל הישגים מחקריים ואקדמיים של המועמד כגון פרסומים בכתבי עת ,מצגות
בכנסים ,פרסים וכו').
 .2גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני.
 .3הצהרת הסטודנט /משתלם על גובה המלגות אותן הוא מקבל ומקורות המימון שלהן ,או הצהרה
שאינו מקבל מלגה.
 .4הצהרת הסטודנט /משתלם על כל עבודה וגובה השכר המשולם בגינה (כולל עבודה מחוץ למוסד
האקדמי ובמוסד האקדמי כגון עוזר הוראה/מחקר וכו') ,או הצהרה שאין לו הכנסה נוספת.
 .5תקציר תכנית המחקר המאושר (עד שני עמודים כולל שמות כל המנחים).
 .6דוח התקדמות במחקר (עד שני עמודים  -אם הסטודנט /משתלם בתחילת מחקרו ,יציין זאת).
 .7מכתב המלצה מהמנחה.
אופן הגשה:
יש להגיש את כל החומר בקובץ  PDFאחד ,ולשלוח באימייל למרכז .istrc@technion.ac.il
לא קיים פורמט אחיד אך על הקובץ להכיל את כל החומר הנדרש לעיל בהתאם לסדר המצוין.
בקשה שלא תכלול את כל החומר הנדרש ,לא תובא לדיון ב"ועדת המלגות".
ניתן להגיש את החומר בעברית או באנגלית.
באחריות המבקשים בלבד לוודא קבלת החומר בטכניון ,בטלפון ( 04-8292373אבלין)
מועד אחרון להגשת -מועמדות :תאריך 1.4.2020
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מחויבות הזוכה במלגה:
•

הפרסים יוענקו לזוכים בכנס השנתי של המרכז שיתקיים במאי  .2020על הזוכים חלה חובה להשתתף
באירוע זה.

•

להגיש סיכום של עד שני עמודים על הישגי המחקר בתקופה בה התקבל הפרס.

•

לציין בתזה/דיסרטציה/פרסומים שהמחקר מומן/מומן חלקית ממענק של המרכז לתחבורה חכמה.

•

סטודנט /משתלם רשאי לקבל מימון נוסף ,מלגות נוספות או פרסי הצטיינות ממקורות נוספים,
לרבות מקורות ממשלתיים אחרים ,עד לתקרה הנהוגה במוסד האקדמי בהתאם לתקנון המצוי
במוסד האקדמי.
לעניין זה מקור ממשלתי – כספים המגיעים באופן ישיר או עקיף מהממשלה.
בכל מקרה ,על המועמד להודיע למרכז לתחבורה חכמה ובכתב על כל תשלום/מימון נוסף מגורמים
אחרים ולציין בחומר המועמדות את הגורם הנוסף  -מעניק המלגה/מימון.

•

דווח כספי  -על המוסד להגיש אישור על העברת הכספים לזוכים בשנת הלימודים תש"ף .על המסמך
להיות חתום על ידי מנהל הכספים של המוסד האקדמי.
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מלגות נסיעה לכנסים ,סמסטר אביב שנה"ל תש"ף
מטרות תוכנית המלגות:
א .סיוע למשתלמים לתארים מתקדמים ולמשתלמים לפוסט דוקטורט לנסוע לכנסים בינלאומיים
המתקיימים בחו"ל לצורך הצגת מחקרם בתחום התחבורה החכמה.
ב .לסייע לחשיפת החוקרים והאקדמיה הישראלית בעולם במחקר בנושא תחבורה חכמה.
ג .לסייע לחשיפת החוקרים הצעירים לנעשה במחקר העכשווי בתחום התחבורה החכמה בעולם.
ד .לעודד קשרי אקדמיה ומחקר בינלאומיים בנושא תחבורה חכמה ,לטווח ארוך.
גובה המלגה לנסיעה לכנס יהיה בין  ₪ 1,500ועד  .₪ 7,500מספר המלגות וסכום כל מלגה יקבע על ידי ועדת
המלגות של המרכז.
תנאי הסף להגשת מועמדות:
על המגיש להיות מי שמחקרו עוסק בתחום התחבורה החכמה וכמפורט להלן:
•

סטודנט/משתלם פעיל באחד מהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל-

•

סטודנט לתואר שני עם תזה עם נושא מחקר מאושר
או
סטודנט לתואר שלישי עם הצעת מחקר מאושרת
או
משתלם לפוסט דוקטורט
או
סטודנט במכללה שמאמר שלו המבוסס על עבודת גמר התקבל לכנס

•

על המועמד להיות סטודנט/משתלם פעיל בזמן הגשת הבקשה למלגת הנסיעות והגשת המאמר/תקציר
לכנס.

•

קבלת מלגת הנסיעה לאחר שסיים הסטודנט /משתלם את לימודיו/השתלמותו מותנית באישור המוסד
האקדמי בו הוא לומד.
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•

על הסטודנט /משתלם להיות כותב ראשון במאמר שהוגש לכנס (ניתן להגיש בקשה לכנס שלגביו הוגשה
בקשת השתתפות גם אם טרם התקבלה תשובה ,או לגבי כנס/ים שהסטודנט /משתלם מתכוון להגיש,
וזאת כל עוד הכנס מתקיים עד סוף חודש ספטמבר .)2020
קבלת המלגה מותנית בהוכחת השתתפות בכנס ומתן הרצאה/פוסט .הכספים ישולמו רק כנגד קבלות
וכללי החזר אש"ל ולפי המקובל במוסד האקדמי בו לומד הסטודנט /משתלם ובכל מקרה עד תקרת
סכום המלגה שנקבע מראש על ידי המרכז.

אמות מידה:
•

מכתב המלצה מהמנחה.

•

מידת הרלוונטיות לתחבורה חכמה.

•

חשיבות הכנס.

•

הישגים אקדמיים של המועמד

מסמכים להגשה (נא להגיש בקובץ אחד לפי הסדר כאן):
•

קורות חיים (כולל הישגים מחקריים ואקדמיים של המועמד כגון פרסומים בכתבי עת ,מצגות
בכנסים ,פרסים וכו').

•

דוח התקדמות במחקר (עד עמוד אחד).

•

שם ומקום הכנס ,ואישור קבלת מאמר להצגה (או הצהרה שהוגש אך עדיין אין תשובה)

•

מכתב המלצה מהמנחה.

אופן הגשה:
יש להגיש את כל החומר בקובץ  PDFאחד ,ולשלוח באימייל למרכז .istrc@technion.ac.il
בקשה שלא תכלול את כל החומר הנדרש ,לא תובא לדיון ב"ועדת המלגות".
ניתן להגיש את החומר בעברית או באנגלית.
מועד אחרון להגשת המועמדות :תאריך  1באפריל 2020
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מחויבות הזוכה במלגה:
על הזוכה לכתוב דוח סיכום נסיעה והתרשמות מהכנס ,ולהגישו למנהל הידע במיל istrc@technion.ac.il
לשמירה והפצה בפורטל המרכז תוך  30יום לאחר הכנס.
דווח כספי  -על המוסד להגיש אישור על העברת הכספים לזוכים בשנת הלימודים תש"ף .על המסמך להיות
חתום על ידי מנהל הכספים של המוסד האקדמי.
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