מדור מלגות

דיקנאט הסטודנטים

תקנון מלגות למועמדים מצטיינים לתואר ראשון
המרכז הבינתחומי מעניק מדי שנה מאות מלגות למימון שכר הלימוד.
להלן עיקרי תקנון מלגות ההצטיינות:
מטרה – לאפשר למועמדים מצטיינים לתואר ראשון לקבל מלגה על סמך נתוני הקבלה שלהם כפי שנקבע

.1

על ידי הנהלת המרכז הבינתחומי.
מלגה  -מלגות אלו מוענקות ללימודי תואר ראשון בלבד ,כך שסטודנטים הלומדים לתואר ראשון עם מסלול

.2

מואץ לתואר שני ,יהיו זכאים לקבל מלגה רק עבור התשלום בגין התואר הראשון.
תנאי סף לזכאות למלגה ולהמשך הענקתה בשנים הבאות:

.3
א.

זכאות למלגה למועמדים מצטיינים תוענק בשלב רישום בלבד ועל סמך ציוני הקבלה כפי שפורסמו
בחוברות הרישום בפתיחת תקופת ההרשמה .כל פניה בנושא יש להפנות למנהל רישום וקבלה
בלבד.

ב.

המלגה הינה לשנה הראשונה והמשך הענקתה מותנה בעמידה בכל תנאי מכתב ההתחייבות עליו
חתם הסטודנט במעמד הרישום( .יעד אקדמי וביצוע שעות התנדבות למען הקהילה)

ג.

לימודים בתכנית לימודים מלאה :סטודנט הלומד תכנית חלקית מכל סיבה שהיא ,או סטודנט
המשלם שכר לימוד הנמוך משכר לימוד מלא ,לא יהא זכאי למלגה ומלגתו לא תחודש בשנה בה
ישלם שכר לימוד הנמוך משכר לימוד מלא או שילמד תכנית חלקית מכל סיבה שהיא.

ד.

עמידה בדרישה למחויבות לקהילה  -סטודנטים שהוענקה להם מלגה בשנה קודמת ולא השלימו את
הדרישה למחויבות לקהילה עד  1.9בכל שנה ,לא יהיו זכאים לחידוש המלגה גם אם יעמדו בתנאי
האקדמי.

ה.

שעות המחויבות לקהילה יש לבצע בכל אחת משנות הלימוד .ז"א סטודנט הלומד בתואר של 3
שנים יידרש לתרומה לקהילה בכל אחת מ 3-השנים ובדומה סטודנט הלומד לתואר של  4שנים.
סטודנט הלומד בשנה האחרונה ללימודיו ,יחויב לסיים את ביצוע השעות עד היום האחרון של
סמסטר ב' .במידה וסטודנט הלומד בשנה האחרונה לתואר לא יבצע את השעות הנדרשות עד מועד
זה ,תבוטל מחצית מלגתו.

ו.

סטודנט אשר הורשע בדיון משמעתי ,למעט עבירות משמעת טכניות כהגדרתן על ידי הממונה על
המשמעת ,לא יוכל להגיש בקשה למלגה או הנחה .סטודנט שכבר זכה במלגה או הנחה והורשע
בדין משמעתי ,תבוטל מלוא המלגה או ההנחה שהוענקה לו החל מיום ביצוע ההפרה .אם מדובר
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במספר הפרות ,ביטול הסיוע יחול ממועד ההפרה הראשונה .דין זה יחול גם לגבי הרשעה בעסקת
טיעון בעבירת התנהגות חמורה ו/או חוסר יושר ו/או הונאה ו/או ניסיון לבצע עבירות כאלו ,למעט
הרשעה בעסקאות טיעון בעבירות קלות בהן נקבע במפורש כי המלגה לא תישלל.
ז.

מקרים חריגים -בסמכות ועדת המלגות לשלול מלגה מסטודנט על סמך נתונים חריגים שהובאו
לידיעתה.

ח.

לעיתים ,יתבקש הסטודנט לכתוב מכתב הוקרה לתורם מלגתו .סטודנט אשר יידרש לכך ולא יעשה
זאת ,תישלל ממנו הזכות לקבלת מלגה בשנה העוקבת.

הערות:
המלגה לא תחודש במידה וסטודנט לא יעמוד ברף הציון הסופי להמשך הענקת המלגה ו/או לא יבצע את שעות
המחויבות לקהילה אותה נדרש לבצע( .כפי שמופיע בטופס ההתחייבות עליו חתם).
סטודנט יוכל לבקש לחרוג בעניינו באשר לממוצע הציונים רק במידה וממוצע ציוניו לשנת הלימודים נמוך
במקסימום נקודה אחת ( )1מרף הממוצע שנקבע להמשך הענקת המלגה ובנסיבות מיוחדות .בקשה יש להפנות
לוועדת חריגי שכר לימוד באמצעות מנהלת מחלקת שכר לימוד.
חברי ועדת חריגי שכר לימוד:
רו"ח גולן זריהן  -ס' נשיא לכספים ,ד"ר עדי קול  -דיקנית הסטודנטים ,רו"ח מגי גוטמן  -חשבת ,גב' אביטל
אולבסקי  -מנהלת מחלקת שכר לימוד ,גב' שירי זילברשטיין-חתם – ר' מנהל סטודנטים.

*על אף שהתקנון נכתב בלשון זכר  ,מבקשת הנהלת המרכז להבהיר כי הפנייה מכוונת לזכר ונקבה כאחד.

