VYPSÁNÍ SOUTĚŽE ČSEBR o CESTOVNÍ STIPENDIA PRO STUDENTY NA 14TH
STUDENT CONFERENCE BRATISLAVA 7.-8.9.2017
ČSEBR vypisuje cestovní stipendium (travel grant) pro studenty na účast na 14th Student
Conference of Experimental Plant Biology (14. studentské konferenci v
Bratislavě; http://fns.uniba.sk/kfr).
Konference je v anglickém jazyce a stipendium je dostupné pouze pro studenty - členy
ČSEBR, kteří budou na konferenci prezentovat přednášku. Stipendium je zamýšleno jen pro
studenty, kteří nemají finanční prostředky na účast na konferenci nebo mají problém je
sehnat - nemají vlastní grant či jejich školitel či vedoucí pracoviště mají problémy s finanční
podporou účasti studenta. Předpokládá se, že o stipendium budou žádat pouze studenti,
kteří jsou v této situaci. Bude celkem uděleno 10 stipendií. Pokud student stipendium získá,
zavazuje se, že napíše příspěvek do dalšího čísla Bulletinu ČSEBR, případně do jiného
periodika o konferenci a své účasti podpořené ČSEBR, dále zajistí uveřejnění obdobné
zprávy na webu svého pracoviště a ČSEBR, případně jiných vhodných webových stránkách.
Termín pro podání přihlášek je do 22.6.2017.
Pokud se chcete stát členem ČSEBR - instrukce na www.csebr.cz.
Udělení stipendií bude posuzovat Výbor ČSEBR a členové Kontrolní komise ČSEBR. Kritéria
výběru budou zahrnovat:
1) potřebnost sponzoringu ČSEBR, aby se student mohl konference zúčastnit; a 2) kvalitu,
originalitu myšlenky prezentované vědecké práce, kvalitu textu abstraktu.
Termín zveřejnění výsledku soutěže bude nejdéle 30.6. 2017.
Stipendium zahrnuje:
- dopravu veřejným dopravním prostředkem (bus, vlak)
- ubytování na koleji na 2 dny
- vložné
Pokud se chcete zúčastnit soutěže, vyplňte formulář viz níže spolu s krátkým motivačním
dopisem, s prohlášením ohledně toho, proč potřebujete sponzoring ČSEBR, který i bude
obsahovat Vaše plány na propagaci konference. Dále požádejte svého školitele (či
vedoucího pracoviště), aby napsal prohlášení o potřebnosti sponzoringu ČSEBR pro vaši
účast na mail csebr@csebr.cz nebo jej vám předal písemně či mailem a vy jej buď
naskenovaný nebo spolu s mailovou hlavičkou vložíte do dokumentu. Prohlášení bude
dostupné pouze hodnotícím členům a pořadatelům konference). Vše nahrajte do jednoho
souboru s názvem: 2017_CSEBR_Bratislava_Vaseprijmeni a zašlete na
mail: csebr@csebr.cz.
Formulář:
Jméno, příjmení:
Typ studia, ročník:
Školitel:
Afiliace k univerzitě:
Afiliace k ústavu (je-li):
Nemám vlastní grant, ze kterého mohu zaplatit své náklady: ano/ne
Školitel/(vedoucí pracoviště) posílá prohlášení formou (buď a nebo): a) mailu na
adresu csebr@csebr.cz; b) je součástí této přihlášky
Název příspěvku:
Abstrakt (template na http://fns.uniba.sk/kfr)

