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נוהל הענקת מלגות הצטיינות
 .1מטרה:
מטרת נוהל זה לפרט את אופן קביעת הזכאים לקבל מהמכללה מלגות הצטיינות לסוגיהן ואת
הכללים להענקת המלגות.
 .2לשון:
השימוש בלשון זכר בנוהל זה נעשה מטעמי נוחות הקריאה ,גרידא ,וכל האמור בו חל על זכר
ונקבה במידה שווה.
 .3הגדרות:
בנוהל זה –
" .3.1המכללה" :אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בת"א.
" .3.2הנשיא" :נשיא המכללה.
" .3.3סטודנט" :סטודנט כמוגדר בתקנון הלימודים לסטודנטים.
" .3.4מלגות הצטיינות" :מענק כספי בשיעור המפורט בנוהל זה שתעניק המכללה לסטודנטים
שהצטיינו בלימודיהם.
" .3.5ועדת המלגות" :ועדת המלגות של המכללה.
" .3.6שנה" :שנת לימודים אקדמית.

הצטיינות בתואר ראשון:
 .4כשירות:
כשירים לקבל מלגות סטודנטים :
[א] בשנים ב' ו-ג' ללימודיהם במסלול לימודי בוקר במדעים [ב] סטודנטים בשנים ב',ג' ו-ד'
ללימודיהם במסלול בוקר באחד מבתי הספר להנדסה ובמסלול משולב במדעים ו[ג] סטודנטים
בשנים ב',ג',ד' ו-ה' ללימודיהם במסלול הלימודים המשולב בהנדסה .
סטודנט בלימודי בוקר במדעים לא יהיה זכאי לקבל מלגות הצטיינות יותר מפעמיים במהלך
לימודיו .סטודנט בלימודי בוקר באחד מבתי הספר להנדסה וסטודנט בלימודי משולבים במדעים
לא יהיה זכאי לקבל מלגות הצטיינות יותר משלוש פעמים במהלך לימודיו .סטודנט במסלול
הלימודים המשולב בהנדסה לא יהיה זכאי לקבל מלגות הצטיינות יותר מארבע פעמים במהלך
לימודיו.
 .5מספר המצטיינים:
מספר המצטיינים לא יעלה על  5%מסך האוכלוסייה המפורטת בסעיף  4לעיל .
 .6מספר מלגות שנתי:
מספר מלגות ההצטיינות שתעניק המכללה יקבע ,מידי שנה ,על פי תקציב מלגות ההצטיינות
שיוקצה באותה שנה ולא יעלה על המספר המצוין בסעיף  5לעיל.
 .7קביעת זכאות:
 .7.1הזכאים לקבל מלגות הצטיינות יהיו סטודנטים במעמד מן המניין בלבד.
 .7.2הזכאות למלגות הצטיינות  -פרט למלגת נשיא  -תעשה על בסיס הישגי הסטודנט בשנת
הלימודים הקודמת.
 .7.3קביעת הזכאות תעשה על בסיס הנתונים שימצאו במאגרי המידע האקדמיים של המכללה
בעת הדיון בזכאות למלגות ולא יאוחר מתום חמישה שבועות מתחילת השנה האקדמית.
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 .7.4הזכאים לקבל מלגות הצטיינות יהיו סטודנטים במסלול לימודי בוקר שצברו בשנת
הלימודים הקודמת לפחות  37נ"ז וסטודנטים במסלול הלימודים המשולב שצברו בשנת
הלימודים הקודמת לפחות  30נ"ז.
 .7.5הזכאים לקבל מלגות הצטיינות יהיו סטודנטים העונים לקריטריונים האמורים בסעיף זה
שממוצע הציונים שלהם בשנת הלימודים הקודמת היה  90לפחות.
 .7.6ועדת המלגות תהיה רשאית להקטין ,בשנה נתונה ,את ממוצע הציונים המזכה במועמדות
לקבלת מלגות הצטיינות.
 .7.7סטודנט שבתיקו הרשעה משמעתית ,לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות.
הרשעה ראשונה בעבירת חניה -ברירת קנס [כמשמעותה של זו בפרק השישי לתקנון
המשמעת סטודנטים] לא תחשב להרשעה משמעתית לענין סעיף זה באם הקנס ישולם
במועדו.
 .8מלגת נשיא:
 .8.1מלגת הנשיא תוענק ,מדי שנה ,לסטודנט יחיד שנותרו לו  30נקודות זכות ,לכל היותר,
לשם זכאות לתואר ,שממוצע ציוניו המצטבר ,בשנות לימודיו הקודמות ,יהיה הממוצע
הגבוה ביותר.
 .8.2היה הממוצע הגבוה ביותר משותף לכמה סטודנטים תוענק מלגת הנשיא למי שצבר בשנת
הלימודים הקודמת מספר גבוה יותר של נקודות זכות.
 .8.3מלגת הנשיא תהיה בגובה שכר לימוד מלא.
 .9מלגות מצטייני תוכנית:
 .9.1בכפוף לאמור בסעיף  4דלעיל יוענקו  ,מידי שנה ,מלגות מצטייני תוכנית בכל אחת
מהתוכנית לתואר ראשון ,לסטודנט אחד מכל אחת מהשנים ב' ,ג' ,ד' ו -ה' שממוצע ציוניו,
בשנה החולפת ,היה הגבוה ביותר מבין בני כיתתו.
 .9.2היה הממוצע הגבוה ביותר ,בשנה החולפת ,משותף לכמה סטודנטים יזכה במלגה מי
שצבר במהלך כל שנות לימודיו את הממוצע הגבוה ביותר .היה הממוצע הגבוה ביותר,
במהלך השנים הקודמות ,משותף לכמה סטודנטים בשנה יזכה במלגה מי שצבר בשנה
החולפת מספר גבוה יותר של נקודות זכות.
 .9.3מלגות הצטיינות תוכנית יהיו בגובה של  75%משכר לימוד בסיסי שנתי לסטודנטים
במסלול לימודי בוקר בהנדסה ובמדעים ,בגובה של  57%משכר לימוד בסיסי שנתי
לסטודנטים להנדסה במסלול לימודים משולב ובגובה של  50%משכר לימוד בסיס שנתי
לסטודנטים במדעים במסלול משולב.
 .10מלגות הצטיינות אחרות ותעודות:
 .10.1גובה מלגות ההצטיינות האחרות יהיה  33%משכר לימוד בסיסי שנתי לסטודנטים
במסלול לימודי בוקר בהנדסה ובמדעים ,בגובה של  25%משכר לימוד בסיסי שנתי
לסטודנטים להנדסה במסלול לימודים משולב ובגובה של  22%משכר לימוד בסיסי
שנתי לסטודנטים במדעים במסלול משולב.
 .10.2לאחר שוועדת המלגות תיקבע ,על יסוד הסכום שיעמוד לחלוקה אותה שנה וסכום
המלגות האמור בס"ק  9.1דלעיל ,את מספר המלגות ההצטיינות הכולל שתעניק
המכללה אותה שנה ,יחולק המספר הכולל של המלגות בין התוכניות השונות לתואר
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.10.3

.10.4

.10.5

ראשון יחסית לגודלן אותה שנה ,והמספר הכולל של המלגות שיוקצה לכל תוכנית
יחולק בין השנים ב' ,ג ,ד' ו -ה' יחסית לגודל שלהן אותה שנה.
לאחר שיקבע מספר מלגות ההצטיינות שיוקצה לכל אחת מהשנים ב' ,ג' ,ד' ו -ה' בכל
אחת מהתוכניות יקבעו הזוכים במלגות ,בכל תוכנית ,בכל אחת מהשנים האמורות
לעיל.
הזוכים במלגות ההצטיינות בכל אחת משנות הלימוד ב' ,ג' ,ד' ו -ה' של כל תוכנית יהיו
הסטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בשנת הלימודים החולפת ,על פי סדר
יורד ,וזאת עד להשלמת חלוקת כל המלגות שיוקצו לתלמידי כל שנת לימוד בכל
תוכנית.
סטודנטים שנמצאו זכאים לקבל מלגת הצטיינות ,לפי המפורט בסעיפים  5 ,4ו 7-לעיל
ולא נכללו בין הזוכים עקב הגבלת מספרם ,יהיו זכאים לקבל תעודת הצטיינות בלבד.

הצטיינות בתואר שני:
 .11כשירות:
כשירים לקבל מלגות הצטיינות על פי נוהל זה סטודנטים הלומדים לתואר שני במכללה בשנה
השנייה ללימודיהם בלבד וזאת עבור הישגיהם בשנת הלימודים הקודמת.
 .12מספר המצטיינים:
מספר המצטיינים לא יעלה על  5%מסך האוכלוסייה המפורטת בסעיף  11ובלבד שהם עומדים
בתנאי הזכאות בסעיף  14להלן.
 .13מספר מלגות שנתי:
מספר מלגות ההצטיינות שתעניק המכללה על פי נוהל זה יקבע ,מידי שנה ,על פי תקציב מלגות
ההצטיינות שיוקצה באותה שנה ולא יעלה על המספר המצוין בסעיף  12לעיל.
 .14קביעת זכאות:
 .14.1הזכאים לקבל מלגות הצטיינות יהיו סטודנטים במעמד מן המניין בלבד.
 .14.2הזכאות למלגות הצטיינות תעשה על בסיס הישגי הסטודנט בשנת הלימודים הקודמת.
 .14.3קביעת הזכאות תעשה על בסיס הנתונים שימצאו במאגרי המידע האקדמיים של
המכללה בעת הדיון בזכאות למלגות ולא יאוחר מתום חמישה שבועות מתחילת השנה
האקדמית.
 .14.4הזכאים לקבל מלגות הצטיינות יהיו סטודנטים הלומדים במכללה לתואר שני שצברו
בשנת הלימודים הקודמת לפחות  16נ"ז.
 .14.5הזכאים לקבל מלגות הצטיינות יהיו סטודנטים העונים לקריטריונים האמורים
בסעיף זה שממוצע הציונים שלהם בשנת הלימודים הקודמת היה  90לפחות.
סטודנט שבתיקו הרשעה משמעתית ,לא יהיה זכאי לקבלת מלגת הצטיינות
.14.6
 .14.7ועדת המלגות תהיה רשאית להקטין ,בשנה נתונה ,את ממוצע הציונים המזכה
במועמדות לקבלת מלגות הצטיינות.
 .15מלגות הצטיינות:
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.15.1
.15.2
.15.3

מלגות הצטיינות יוענקו ,מדי שנה ,לזכאים לפי סעיף  14לעיל.
גובה מלגת ההצטיינות יקבע לפי חלוקת תקציב המלגות לתואר שני במספר הזכאים
כמוגדר בסעיף  14לעיל ,ובלבד שלא יעלה על  75%משכר לימוד בסיסי לתואר שני.
תקציב המלגות לתואר שני לא יפחת מ 75%-משכר לימוד בסיסי לתואר שני ,לכל
תוכנית לתואר שני שלפחות אחד מהסטודנטים שלה יעמוד בתנאים המפורטים בסעיף
 14לעיל.

כללי:
 .16קביעת רשימת הזכאים:
 .16.1לשכת הדקאנט תערוך את התחשיבים האמורים בסעיפים לעיל ותקבע – על פי
תוצאות תחשיבים אלה – את הזוכים במלגות ובתעודות הצטיינות.
 .17טכס:
טכס חלוקת המלגות והתעודות יערך סמוך ככל האפשר לחג החנוכה ,במועד ובמקום שייקבעו ע"י
הנהלת המכללה.
לא יינתנו תעודות אלא בטכס זה .לא הופיע סטודנט לטכס משמע ויתר על קבלת התעודה אלא
אם הסיבה לכך הינה אחת מהסיבות המפורטות בסעיף  6בנוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים.
 .18פרסום:
שמות הזוכים במלגות ובתעודות הצטיינות יפורסמו ב"אפקה נט".
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