בתוקף תשע"ב מס' נוהל1-05-059 :
עודכן לאחרונה13.11.14 :

נוהל מלגות עידוד לקרובי משפחה מדרגה ראשונה הלומדים בו זמנית במכללה -תשע"ב

הגדרות

_ _ _ .1
"המכללה" :אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב.
"קרובי משפחה מדרגה ראשונה" :לעניין נוהל זה ,רק בני זוג נשואים על פי חוק,
אחים ואחיות והורים וילדים.
"הדקאן" :דקאן הסטודנטים של המכללה.

מטרה

 .2מטרת נוהל זה להעניק מלגות עידוד לסטודנטים קרובי משפחה מדרגה ראשונה
הלומדים במכללה בו זמנית.

זכאות

 . 3זכאים למלגת עידוד על פי נוהל זה -
 3.1קרובי משפחה מדרגה ראשונה באותן שנים בהם ילמדו הם ,בו זמנית,
במכללה ובלבד שבני זוג יהיו זכאים למלגה האמורה בנוהל זה רק אם היו
נשואים כחוק לפני היום הראשון של תחילת שנת הלימודים במכללה.
 3.2מתן מלגה יהיה מותנה בכך שכל אחד משני קרובי המשפחה מהדרגה
הראשונה יצבור בשנת הלימודים בה מבוקשת המלגה לפחות 30נ"ז
[ללומדים במסלול יום] או  24נ"ז [ללומדים בלימודי ערב] ,בתואר ראשון או
לפחות  15נ"ז בתואר שני
 3.3סטודנט המקבל מימון לימודים מלא (שכר לימוד בסיסי מלא) ,ממקור
כלשהוא ,לא יהיה זכאי לקבל את המלגה .ואולם ,במידה וקרוב משפחתו
מהדרגה הראשונה איננו מקבל מימון מלא יהיה קרוב זה זכאי להנחת שכר
הלימוד בשיעור המפורט בסעיף .6
 3.4במקרה בו עמד סטודנט אחד במינימום נ"ז הנדרשים כמפורט בסעיף 3.2
לעיל ,אך הסטודנט השני לא עמד במינימום הנדרש ,יהיה הראשון זכאי
למלגה ,בתנאי שהסטודנט השני לומד לפחות  10נ"ז בשנה"ל האמורה.

מלגות
אחרות

 . 4לא תפגע זכותו של סטודנט שנתקיימו בו תנאי נוהל זה לקבל את מלגת העידוד
האמורה בו עקב כך שקיבל מלגת סיוע ו/או מלגת הצטיינות מהמכללה
באותה שנת לימודים ולא תפגע זכותו לקבלת מלגת סיוע או מלגת הצטיינות עקב
קבלת מלגה על פי נוהל זה.
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פתיחת
הליכים

 .5בקשות למלגות על פי נוהל זה יוגשו לדקאן ולא יאוחר מאשר בתאריך סופי
שייקבע ע"י משרד הדקאנט ,על גבי טופס בקשה למלגת קרובי משפחה והמצאת
מסמכים המאשרים את הקרבה האמורה.
בעת מילוי הטופס יתחייבו הסטודנטים ללמוד מערכת שעות בהיקף כמפורט
בסעיף  3.2דלעיל.

 .6המלגה שתוענק לכל אחד משני סטודנטים קרובי המשפחה מהדרגה הראשונה,
שעור
הלומדים במכללה בו זמנית ,תהיה הנחה בשיעור של [ 10%עשרה אחוזים] משכר
המלגה
עודכן  13.11.14הלימוד הבסיסי אותה שנה .ילמדו במכללה ,בו זמנית ,שלושה קרובי משפחה
מדרגה ראשונה ,יהיה כל אחד מהם זכאי להנחה של [ 20%עשרים אחוז] משכר
הלימוד הבסיסי אותה שנה .ילמדו במכללה ,בו זמנית ,ארבעה או יותר קרובי
משפחה מדרגה ראשונה ,יהיה כל אחד מהם זכאי להנחה של  25%משכר הלימוד
הבסיסי אותה שנה.
 .7המלגות יינתנו לסטודנטים הזכאים לקבלן בתחילת הסמסטר השני של שנת
מועד
הלימודים עבורה הן מוענקות.
שימושים  .8המלגה תשמש לכיסוי כל חוב שכר לימוד שיעמוד לחובת הסטודנט.
במידה ולא יהיה לסטודנט חוב ,תזקף הזכות לסכום ההנחה כנגד שכר
הלימוד בשנת הלימודים הבאה.
החזרים  .9קיבל סטודנט מלגה שלא היה זכאי לקבל כיון שלא עמד בקריטריונים [לא צבר
די נ"ז ,או שאינו נשוי כחוק וכיו"ב] תהיה המכללה זכאית לבטל את המלגה
ואם זו כבר הוענקה לגבות את יתרת שכר הלימוד שתגיע לה עקב ביטול כאמור.
חריגים
תחילה

 .10לא נתמלאו בסטודנטים כל תנאי נוהל זה יהיה הדקאן רשאי ,אך לא חייב ,לאשר
מתן המלגה לפנים משורת הדין ומטעמים שירשמו.
 .11תחילתו של נוהל זה בשנה"ל תשע"ב.
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