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 במחלקה למתמטיקה תואר שניכללי מלגות, נוכחות והעסקה נוספת לתלמיד 

 זכאים למלגות קיום ושכ"ל לפי הפירוט בטבלה: סטודנטים מן המניין

 מלגהמספר מנות  בתואר ראשון ממוצע

 ₪  351 –שווי מנה 

 מלגת שכ"ל נוכחות נדרשת

 בשנה *  100% בשבוע יומיים 7 80-84

 בשנה *  100% ימים בשבוע 3 10 85-89

 בשנה *  100% ימים בשבוע 4 12 90-92

 בשנה *  100% ימים בשבוע 4 14 ומעלה 92

 

משכר הלימוד המצטבר  200%מהפקולטה עד גובה של  סטודנט יהיה זכאי לקבל פטור משכר לימוד* 

 .לשנה, סטודנט שיחרוג מגובה הפטור המקסימלי יחויב בתשלום 100% -לתואר ולא יותר מ

הכללים המפורסמים ע"י  -בכל מקרה של ספק . לשים לב להוראות מדור חשבונות סטודנטים ** חשוב

 .הם הקובעים מדור חשבונות סטודנטים

תשלום המלגה החודשית הוא בתחילת החודש העוקב לחודש המלגה שאושרה. לדוגמא, המלגה של *** 

 . בנובמבר 5-חודש אוקטובר משולמת ב

 מידע נוסף 

הענקת מלגות כללי על פי . ארבעה סמסטרים(לימוד הנורמטיביות )היקף המלגה קבוע לשנות ה .1

 במידה וממוצע הציונים בתואר ירד, המלגה תעודכן בהתאם. .קיום

מלגה לתלמיד מחקר בהנחייתו, עפ"י כללי האוניברסיטה כפי  להוסיף/מנחה רשאי להעניק .2

 . באתר מזכירות אקדמיתשמופיעים ומתעדכנים 

תלמיד מחקר שיקבל מלגה במצטבר )מחלקה ומנחה( תידרש נוכחותו עפ"י טבלת הנוכחות  .3

 הרשומה לעיל. 

 מנחה רשאי להחליט לגבי ימי נוכחות נוספים על הימים המצוינים בטבלה. .4

 אישור מלגות בכל שנה כפוף לתקציב שיעמוד לרשות המחלקה. .5

וראה לתארים מתקדמים רשאים להחליט על הקצאה חריגה של ראש המחלקה ו/או יו"ר ועדת ה .6

 מלגה לסטודנט.

  .מידע לעוזרי הוראהב  נא לעיין ,שעות תרגול בשבוע( 4) 50%הינו היקף העסקה במחלקה  .7

ובתנאי שההעסקה תאושר העסקה נוספת ע"י ראש המחלקה, דיקן ורקטור, בהמלצת מנחה  .8

 נורמטיבית והתקדמות במחקר משביעת רצון.הנוספת לא תפגע בתכנית הלימודים ה

. יש להיכנס לשנתון הרלוונטי לפי תקנון ושנתון הפקולטהבאחריות תלמיד מחקר לעקוב אחר  .9

 השנה בה התחילו לימודייך.  
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