הפקולטה למדעים מדויקים
המחלקה למדעי המחשב

Faculty of Exact Sciences
Department of Computer
Science

המחלקה למדעי המחשב

מרץ 2016
מכתב מלווה לטופס הצהרת מלגה

סטודנט/ית יקר/ה
שלום רב,
מצ"ב טופס הצהרה לבקשת מלגה לשנת הלימודים תשע"ז.

מלגות המחלקתיות מיועדות לתלמידי תואר שני תלמידי שנה א' וב' ,במסלול עם תיזה.
סטודנט אשר יקבל מלגה יהיה זכאי ל –  100%פטור משכר לימוד.
בקשת סטודנט שהינו חייל בשירות חובה ,תשקל רק לאחר מציאת מנחה.
סטודנט שהוא חייל בשירות חובה יוכל לקבל פטור משכר לימוד בלבד.
סה"כ ניתן לקבל עד  200%פטור משכר לימוד (לא כולל השלמות) או במשך שנתיים הנמוך
מביניהם.
עליך לדעת כי יש תקציב מוגבל עבור מלגות.
הטפסים יועברו לדיון בועדת מלגות מחלקתית ,אין צורך לפנות למזכירות ,תשובות יישלחו
בדואר לכל מגישי ההצהרה.
במידה והינך מעוניין/ת להגיש מועמדות למלגה – נא החזר את הטופס בהקדם.
בהצלחה ושנת לימודים פורייה.
בברכה,
פרופ'
ראש

שרית קראוס
המחלקה
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ט ו פ ס ה צ ה ר ה ל ב ק ש ת מ ל ג ה – ת ש ע"ז
שם משפחה ______________ :שם פרטי ________________ :ת.ז________________ :
כתובת _____________________________ :דוא"ל___________________________ :
טלפון _______________ :נייד________________ :
תואר שני  :שנת לימוד לתואר בתשע"ז ______ מנחה____________________ :
מסלול :עם תיזה /בלי תיזה
הגשתי הצעת מחקר :כן  /לא בתאריך:____________ :
פרסמתי מאמרים :כן  /לא אם כן נא לפרט___________________________________ :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
מצב משפחתי :רווק /נשוי/גרוש

מס' ילדים______ :

אחים ואחיות עד גיל __________ :18
האם הנך עובד מחוץ לאוניברסיטה :כן/לא מקום העבודה__________:
היקף משרה________ :הכנסה חודשית ברוטו_________:
מסלול תואר ראשון _______________ :ממוצע ציונים_______________ :
מסלול תואר שני _________________ :ממוצע ציונים_______________ :
האם הנך מקבל מלגה ממקור אחר או מימון שכ"ל מגורם כלשהו? כן/לא
סכום המלגה __________ :מקור המלגה( _______ :יש לעדכן גם במהלך השנה)
הערות______________________________________________________________ :
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ __
_______________________________________________________________
הערה :מימון הפטור משכר לימוד הוא עד  200%או עד שנתיים (לא כולל השלמות)  ,הנמוך

מביניהם ,במהלך הלימודים לתואר שני.
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מלגאי המפסיק את לימודיו במהלך השנה נדרש להחזיר את מלוא שכר הלימוד.
לאחר סמסטר א' המשך המלגה יהיה מותנה במציאת המנחה.
סטודנט שיתחיל את לימודיו במסלול תואר שני עם תיזה ויעבור למסלול ללא תיזה יצטרך להחזיר את כספי
המלגה אותה קיבל החל מהחודש הראשון.
כל הנאמר לעיל הוא אמת ,כל האמת ורק האמת .אם יתגלה שלא כך הדבר ,ברור לי כי האוניברסיטה רשאית
לדרוש בחזרה כל סכום כסף שאקבל בזכות הצהרה זו בשנת תשע"ז בתוספת ריבית והצמדה.

_________________
_________________
חתימת הסטודנט/ית
תאריך
-------------------------------------------------------------------------------------------------------לשימוש המחלקה:
____________________________________________________________________

_____________________________________________________
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