דברי הסבר להגשת בקשה למלגה
לתלמידי תואר ראשון

סטודנט/ית יקר/ה,

מידי שנה נערכת ביקורת על מדגם מתוך אוכלוסיית
הסטודנטים שקיבלו מלגות .במקרים של גילוי
פרטים בלתי נכונים ו/או אי-עדכון שינויים בפרטים
אשר מולאו בעת הגשת טופס הבקשה ,יינקטו
צעדים משמעתיים.
יש להקפיד למלא במדויק את כל הפרטים ולעדכן
במהלך השנה את יחידת הסיוע לגבי שינויים ,כולל
קבלת סיוע ממקורות אחרים.

יחידת הסיוע מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים נזקקים המתקשים במימון הוצאות הלימודים והנהלת האוניברסיטה
מקציבה משאבים כספיים רבים לשם כך.
הוראות למילוי הטופס:
 .1יש להקפיד למלא פרטים נכונים ומדויקים.
 .2לאחר השלמת מילוי הטופס ,יוצגו לפניך כל הנתונים לצורך הגהה ועריכה במידת הצורך .לאחר אישור הבקשה
לא ניתן יהיה לעדכן פרטים בטופס ,אלא באמצעות מערכת הפניות.
 .3פרטי הבקשה יועברו למערכת האוניברסיטאית .עדכון לגבי מצב הבקשה ואישורים נדרשים יישלח אליך באמצעות
כתובת המייל האוניברסיטאית.
מועדי הגשת הבקשות
סטודנטים
חדשים

יש למלא את הבקשה באתר האינטרנט בתוך  30ימים ממועד קבלה ללימודים

סטודנטים
ותיקים

יש למלא את הבקשה באתר האינטרנט עד סוף חודש יולי

רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר ראשון ,להוציא:
 .1סטודנטים שקיבלו מלגות כמספר השנים שנקבע לתואר.
 .2סטודנטים במעמד של "תלמיד מיוחד".
 .3סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים חלקית (להוציא תלמידי שנה ד רוקחות ,משפטים ,ריפוי בעיסוק).
 .4סטודנטים בתכנית עתידים המסלול הצבאי " -צמרת"  /מלגאי הקרנות הישג ,שוליך.
 .5סטודנטים הלומדים לשנת השתלמות לחשבונאות.
 .6סטודנטים שקיבלו מלגה ממקורות אחרים ועברו את תקרת המלגות שנקבעה בתקנון ועדת הסיוע.

קריטריונים להענקת מלגות
המלגה נקבעת על פי שילוב של שני קריטריונים :מצב כלכלי והישגים בלימודים.
מצב כלכלי
המצב הכלכלי יוערך לפי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש.
הישגים בלימודים
מתקבלים לשנה א:

הציון יחושב על בסיס נתוני הקבלה לאוניברסיטה.

סטודנטים ותיקים:

יחושב ממוצע ציוני השנה הקודמת ובתנאי שהסטודנט נבחן על מכסת הנ"זים הדרושה ועמד
בתנאי מעבר משנה לשנה בכפוף לדרישות הפקולטה שבה הוא לומד.

סטודנט שהכנסותיו/הכנסות משפחתו גבוהות יחסית (לפי קביעה של ועדת הסיוע) ,לא יהיה זכאי למלגה גם אם ממוצע
ציוניו גבוה.
סטודנט רשאי לערער על החלטת יחידת הסיוע בתוך שבועיים מיום קבלת התשובה.
על הסטודנט לעדכן את יחידת הסיוע על קבלת מלגות  /תמיכות ממקורות אחרים.
המלגה תבוטל במקרים האלה:
א .הפסקת לימודים  -ביוזמת הסטודנט ו/או לפי החלטת מוסדות האוניברסיטה.
ב .גילוי פרטים בלתי נכונים שנמסרו ע"י ה סטודנט ושימשו יסוד להענקת המלגה ו/או אי-עדכון שינויים בפרטים אשר
מולאו בעת הגשת טופס הבקשה.
ג .אם לא מילא הסטודנט את הדרישות שצוינו כחובה על כל הסטודנטים ע"י המסגרת האקדמית המתאימה.
במקרה של ביטול המלגה ,יחוייב הסטודנט להחזיר את כל הסכום שקיבל על חשבון המלגה בשיעורים ובמועדים
שייקבעו ע"י האוניברסיטה.

בברכה,
יחידת הסיוע

