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קריטריונים לקבלת מלגות מחלקתיות לתואר שני – תשפ"ב
סטודנט/ית יקר/ה
שלום רב,
מצ"ב טופס הצהרה לבקשת מלגה לשנת הלימודים תשפ"ב.
מלגות מחלקתיות מיועדות לסטודנטים/יות תואר שני בשנה א' ובשנה ב' ללימודיהם ,במסלול עם
תזה בלבד .מתן המלגה מותנה במצויינות בלימודים (כולל לימודים קודמים) ומצב סוציואקונומי,
כגון מצב משפחתי והכנסה ממקום עבודה.
יש להגיש טופס בקשה לקבלת מלגה גם בשנה א' וגם בשנה ב' .מתן המלגה אינו אוטומטי.
ניתן להוריד את הטופס מאתר המחלקה.
הטפסים יועברו לדיון בוועדת מלגות מחלקתית .תשובות יישלחו בדוא"ל לכל מגישי ההצהרה.
את הטפסים לבקשת המלגה יש לשלוח מלא וחתום חתימה ידנית לשירה
אבוחצירה shirabuhatzera@gmail.com
תאריך הגשה עבור סמסטר א' :שבועיים לאחר תחילת סמסטר א' 24/10/21
בקשה שתוגש לאחר תאריך זה תישקל עבור סמסטר ב' בלבד !!
תאריך הגשה עבור סמסטר ב' :שבועיים לאחר תחילת סמסטר ב' 16/3/22
בקשה שתוגש לאחר תאריך זה לא תתקבל !!
סטודנט/ית לתואר שני עם תיזה המקדיש/ה זמן מלא למחקר יוכלו לקבל בסמסטר הראשון של השנה
הראשונה מלגה מהמחלקה ופטור או החזר של שכ"ל.
במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה ,על הסטודנט/ית למצוא מנחה לעבודת המחקר.
אם לא ימצא מנחה עד תחילת סמסטר ב' של שנה א' ,תופסק המלגה ותחודש רק לאחר שימצא מנחה
(ולא תינתן רטרואקטיבית) .ממועד מציאת המנחה במהלך שנה א' המלגה תועלה.
על סטודנט/ית לתואר שני עם מלגה להגיש הצעת מחקר עד תחילת השנה האקדמית השניה.
אם הוגשה הצעת המחקר עד אז או עד חודש לאחר תחילת השנה האקדמית השניה ,תינתן זכאות
לקבלת מלגה שנתית מהמחלקה וכן פטור או החזר של שכ"ל.
סטודנט/ית שלא הגישו הצעת מחקר עד תאריך זה לא יהיו זכאים לקבל מלגה מהמחלקה ,ורק לאחר
הגשת הצעת המחקר תחודש המלגה מהמחלקה (ולא תינתן רטרואקטיבית) .סטודנט/ית בשנה השניה
לתואר שטרם מצא/ה מנחה לא יהיה זכאי/ת לקבל מלגה מהמחלקה ופטור/החזר משכ"ל.
שימו לב כי בקשה לדחיית זמני התקדמות (מציאת מנחה ,הגשת הצעת מחקר) לא מזכים בהמשך
קבלת מלגה בתקופת הדחייה .כלומר ,גם אם אושרה בקשה לדחיית תאריך מציאת מנחה ו/או הגשת
הצעת מחקר ,המלגה המחלקתית תופסק עד אשר ימולאו תנאי ההתקדמות האמורים.
מבחינת שכ"ל חובות הקורסים לתואר שני =  .200%סטודנט/ית שיקבלו מלגה מהמחלקה יהיו
זכאים לפטור או החזר של שכ"ל של עד  200%בתקופת הפטור או משך שנתיים ,הנמוך מביניהם .אם
קיימת חריגה של הקורסים מעבר ל ,200%הסטודנט/ית ישלמו את החריגה הזאת.
 לא ניתן לקבל פטור או החזר של שכר לימוד על קורסי השלמה.
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לא ניתן לקבל פטור או החזר של שכר לימוד על קורסים שנעשו במסגרת תואר אחר –
הפטור/ההחזר הוא אקדמי בלבד.
אין מימון של דמי רישום ,תקורה או תשלומים נלווים.
לכל הזכאים/יות למלגה :יש לעדכן את פרטי הבנק שלו/ה במערכת האינבר כדי לא לעכב את
העברת התשלום
מי שעבר/ה למסלול ללא תיזה או שהפסיק/ה לימודים באמצע השנה ,לא יקבלו מלגה
ויופסק מימון שכר הלימוד שלו/ה.

סטודנט/ית העובד/ת יותר מ 40%משרה (מחוץ לאוניברסיטת בר-אילן) לא זכאי/ת למלגה מהמחלקה
ולפטור/החזר של שכ"ל .יש להתחייב בכתב כל שנה מחדש שאינך עובד/ת יותר מיומיים בשבוע.
ינתן פטור משכ"ל לסטודנט/ית חייל/ת בשירות חובה בתנאים של מציאת מנחה עד סוף סמסטר א'
של שנת הלימודים הראשונה והגשת הצעת מחקר עד תחילת השנה האקדמית השניה .הפטור יינתן
בתור החזר של שכ"ל בסוף השנה האקדמית ורק במידה והסטודנט/ית עבר/ה בהצלחה את הקורסים
אליהם נרשמ/ה באותה השנה .אם הסטודנט/ית עובר/ת לשרות קבע במהלך שנה"ל ,הזכאות לפטור
משכ"ל תינתן באופן יחסי לזמן השרות הסדיר מתוך שנה"ל.
מקרים מיוחדים יישקלו על בסיס פרטני לאחר פניה לאחראי/ת המלגות.
מקבלי המלגה מהמחלקה מתחייבים לתרגל ,לבדוק תרגילים או לבצע מטלות אקדמיות אחרות
במידה והדבר נדרש ,וכל זאת בתוספת תשלום.

סטודנטים שלא יעמדו בתנאי המלגה ,שהתקדמותם לא תשביע רצון ,או שיפסיקו
לימודים או שיופסקו לימודיהם או שיענשו בעבירות משמעת ,תופסק מלגתם
לאלתר ,והם יחויבו להשיב את סכומי המלגה שקיבלו.
יתכנו שינויים בפרטי המלגה לשנה"ל תשפ"ג.
בברכה,
ראש
פרופ'

המחלקה
גל קמינקא
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ט ו פ ס ה צ ה ר ה ל ב ק ש ת מ ל ג ה – ת ש פ"ב
שם משפחה ______________ :שם פרטי ________________ :ת.ז________________ :
כתובת _____________________________ :דוא"ל___________________________ :

טלפון _______________ :נייד________________ :
תואר שני  :שנת לימוד לתואר בתשפ"ב ______ מנחה____________________ :
מסלול :עם תיזה
הגשתי הצעת מחקר :כן  /לא בתאריך:____________ :
פרסמתי מאמרים :כן  /לא אם כן נא לפרט:
___________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________
מצב משפחתי :ר /נ/ג/א מס' ילדים______ :

אחים ואחיות עד גיל __________ :18
האם הנך עובד/ת מחוץ לאוניברסיטה :כן/לא מקום העבודה__________:
היקף משרה________ :
מסלול תואר ראשון _______________ :ממוצע ציונים_______________ :
מסלול תואר שני _________________ :ממוצע ציונים_______________ :
האם הנך מקבל/ת מלגה ממקור אחר או מימון שכ"ל מגורם כלשהו? כן/לא
סכום המלגה __________ :מקור המלגה( _______ :יש לעדכן גם במהלך השנה)
הערות_______________________________________________________ :
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________________________________________________________
עבור חיילים/ות בשרות סדיר:
ניתן לבקש כיסוי שכ"ל ,לפי ההגדרות המופיעות במסמך הקריטריונים למלגה.
תאריך גיוס________________ :
תאריך כניסה לשרות קבע_____________ :

מקבלי המלגה מהמחלקה מתחייבים לבדוק תרגילים ,לתרגל ,או לבצע מטלות
אקדמיות אחרות במידה והדבר נדרש וכל זאת בתוספת תשלום.


יתכנו שינויים בפרטי המלגה לשנה"ל תשפ"ג

מלגאי המפסיק/ה את לימודיו נדרש/ת להחזיר את מלוא המלגה שקיבל/ה.
לאחר סמסטר א' המשך המלגה יהיה מותנה במציאת המנחה.
סטודנט שיתחיל את לימודיו/ה במסלול תואר שני עם תיזה ויעבור למסלול ללא תיזה יצטרך
להחזיר את כספי המלגה אותה קיבל/ה 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 תשפ"ב בתוספת
ריבית והצמדה.
 .1הנני מאשר/ת כי אני עומדת בתנאים שהוגדרו למלגה המחלקתית.
 .2אם אינך מסכים/ה לתנאי קבלת המלגה ,הנך מתבקש/ת להודיענו על כך מיד
 .3אם יחולו שינויים בעמידה בתנאים הנ"ל ,יש להודיע למזכירות המחלקתית על השינוי באופן
מיידי.

_______________
תאריך

________________________
חתימת הסטודנט/ית

לסטודנטים/יות עם מנחה:
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מס' תקציב להשלמת מלגה ע"י מנחה
חתימת המנחה

------------------------------------------------------------------------------------------------------:לשימוש המחלקה
_____________________________________________________________
_________________________________________________

___________
מחלקה למדעי המחשב
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