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קריטריונים לקבלת מלגות מחלקתיות לתואר שני – תשפ"א
מלגות מחלקתיות מיועדות לתלמידי תואר שני בשנה א' ובשנה ב' ללימודיהם ,במסלול
עם תזה בלבד .מתן המלגה מותנה על מצויינות 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.
תאריך הגשה עבור סמסטר א' :שבועיים לאחר תחילת סמסטר א' 1/11/20
בקשה שתוגש לאחר תאריך זה תישקל עבור סמסטר ב' בלבד !!
תאריך הגשה עבור סמסטר ב' :שבועיים לאחר תחילת סמסטר ב' 21/3/21
בקשה שתוגש לאחר תאריך זה לא תתקבל !!
סטודנט לתואר שני המקדיש זמן מלא למחקר יכול לקבל בשנה הראשונה מלגה
שנתית על סך  ₪ 30,000ופטור משכ"ל .במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה ,על
הסטודנט למצוא מנחה לעבודת המחקר .במידה ולא ימצא מנחה עד תחילת סמסטר
ב' של שנה א' ,תופסק המלגה ותחודש רק לאחר שימצא מנחה.
סטודנט לתואר שני צריך להגיש הצעת מחקר עד תחילת השנה האקדמית השניה.
במידה והוגשה הצעת המחקר עד אז או עד חודש לאחר תחילת השנה האקדמית
השניה ,הסטודנט יהה זכאי לקבל מלגה שנתית על סך  ₪ 30,000ופטור משכ"ל.
סטודנט שלא הגיש הצעת מחקר עד תאריך זה יהיה זכאי למלגה מוקטנת על סך
 .₪ 6,000סטודנט בשנה השניה לתואר שטרם מצא מנחה לא יהיה זכאי לקבל מלגה
ופטור משכ"ל.
מבחינת שכ"ל חובות הקורסים לתואר שני =  .200%סטודנט אשר יקבל מלגה יהיה
זכאי לפטור משכ"ל של עד  200%בתקופת הפטור או משך שנתיים ,הנמוך מביניהם.
אם קיימת חריגה של הקורסים מעבר ל ,200%הסטודנט ישלם את החריגה הזאת.





לא ניתן לקבל פטור על קורסי השלמה.
לא ניתן לקבל פטור משכר לימוד על קורסים שנעשו במסגרת תואר אחר –
הפטור הוא אקדמי בלבד.
אין מימון של דמי רישום ,תקורה או תשלומים נלווים.
סטודנט שיהיה זכאי לקבל מלגה מהמחלקה מתבקש לעדכן את פרטי הבנק
שלו במערכת האינבר כדי לא לעכב את העברת התשלום
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סטודנט שעובד במשרה של יותר מ( 40%שאינה באוניברסיטת בר-אילן) או מרוויח
יותר מ ₪ 3,500ברוטו בחודש אינו זכאי למלגה ולפטור משכ"ל.
סטודנט חייל בשירות חובה יהיה זכאי לפטור משכ"ל 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 אם
הסטודנט עובר בהצלחה את הקורסים אליהם נרשם באותה השנה.
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 שכר.
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