זכאות למלגת לימודים בתוכנית מתמטיקה שימושית
 .1סטודנט המתקבל למתמטיקה שימושית זכאי למלגת לימודים מלאה בשנת הלימודים הראשונה
ומלגה המותנית בהישגים בשנים ב' ,ו-ג' .
 .2תנאי הכרחי לקבלת מלגה בכל אחת מהשנים:
א .כל מלגת הלימודים בכל שנה מותנית בפעילות חברתית בהיקף שנתי של  50שעות.
ב .סטודנט שיבצע פעילות חברתית בהיקף של  30שעות בשנה יזכה למחצית המלגה.
ג .סטודנט שיבצע פעילות חברתית בהיקף הקטן מ 30 -שעות לא יהיה זכאי למלגה.
 .3הסטודנטים הזכאים למלגה שנתית ישלמו את שכ"ל לסמסטר א' וכן דמי רישום (דמי הרישום לשנה
א' בלבד).
א .במידה והחלו בפעילות חברתית וביצעו לפחות  30שעות עד סוף סמסטר א' ויגישו דיווח זה עד
ל ,31.01-לא יצטרכו לשלם שכ"ל לסמסטר ב' .במידה ולא השלימו  30שעות עד סוף סמסטר
א' ,הם ישלמו שכר לימוד גם לסמסטר ב' .בסוף שנת הלימודים יתבצע לגביהם תחשיב.
ב .במידה וישלימו רק  30שעות של פעילות חברתית הם יהיו זכאים למלגה לסמסטר אחד.
ג .במידה וישלימו  50שעות של פעילות חברתית ,הם יהיו זכאים למלגה לשני סמסטרים ויקבלו
החזר של שכ"ל וכן דמי הרישום לקראת סוף שנת הלימודים הנוכחית.
נוהל זה יהיה תקף לסטודנטים הזכאים למלגה בשנים א' ,ב' ,ו -ג'.
 .4ביטול לימודים:
א .סטודנט ששילם מקדמת שכ"ל ,התחרט והחליט לא ללמוד במכללה בתכנית הלימודים ,מלגת
הלימודים שקיבל תבוטל ויחולו עליו נוהל שכר לימוד המפורט בתקנון שכר לימוד של המכללה.
ב .סטודנט שהחליט לעזוב את התוכנית למתמטיקה שימושית במהלך סמסטר א' ,מלגת
הלימודים לה הוא זכאי תבוטל והוא יצטרך לשלם שכ"ל כמפורט ובהתאם לתקנון שכר לימוד
של המכללה.
ג .סטודנט שלא ניגש לבחינות או נבחן בפחות מ 16 -נקודות בסמסטר ,לא יהיה זכאי למלגת
לימודים עבור אותו סמסטר (למעט אותן נ"ז מהן הסטודנט פטור).
 .5פירוט ההישגים הנדרשים לקבלת המלגה בשנים ב' ,ו-ג':
א .לקבלת מלגה בשנה ב' יהיה זכאי הסטודנט אשר צבר בשנה א'  38נ"ז לכל הפחות וסיים את
שנה א' בממוצע ציונים של  80ומעלה.
ב .לקבלת מלגה בשנה ג' יהיה זכאי הסטודנט ,אשר צבר בשנים א' ו -ב'  76נ"ז לכל הפחות
וסיים שנה ב' בממוצע ציונים שנתי של  80ומעלה.
 .6סטודנטים לתארים כפולים :סטודנט הלומד בתוכנית זו בשילוב עם מחלקה אחרת ,יהיה זכאי
למלגה שוות ערך של  8נ"ז כדלקמן:
א .לקבלת מלגה בשנה ב' יהיה זכאי הסטודנט אשר צבר בשנה א'  30נ"ז לכל הפחות וסיים את
שנה א' בממוצע ציונים של  80ומעלה.
ב .לקבלת מלגה בשנה ג' יהיה זכאי הסטודנט ,אשר צבר בשנים א' ו -ב'  44נ"ז לכל הפחות
וסיים שנה ב' בממוצע ציונים של  80ומעלה בשנתיים הראשונות.
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