נוהל הגשת בקשה להקלות בשכר לימוד – תשע"ז
מלגות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ניתנות כסיוע לסטודנטים בעלי קושי כלכלי או אישי.
המלגות מיועדות לסטודנטים מן המניין ,הלומדים לקראת תואר אקדמי במרכז האקדמי למשפט
ולעסקים במסגרת שנות תקן וחייבים בפועל בתשלום שכר לימוד.
המלגות מוענקות בהתאם לצבירת נקודות זכות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו
באופן יחסי לשאר המבקשים .סטודנט שעובד אינו פוגע בזכאותו למלגה .מאמצי הסטודנט לפרנס
את עצמו בעבודות חלקיות ולממן את לימודיו עשויים להעניק לו נקודות זכות בבקשת המלגה.
בנוסף למצב כלכלי ומשפחתי מובאים בחשבון גם שירות מילואים ,שירות צבאי ושירות לאומי.
הענקת מלגה נתונה להחלטה בלעדית של ועדת המלגות של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
ועדת המלגות מתכנסת מספר פעמים בשנה ודנה בכל בקשות הסטודנטים שהוגשו לסיוע על רקע
קשיים כלכליים.
אופן הגשת הבקשה




סטודנט רשאי להגיש בקשת מלגה רק לאחר שהסדיר את כל שכר הלימוד לשנת
הלימודים הנוכחית.
הגשת בקשה למלגה תתבצע באופן מקוון בלבד דרך מערכת מידע אישי לתלמידים .יש
להתחבר למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמה (הניתנים אוטומטית לכל תלמיד עם
קבלתו ללימודים) ולעקוב אחר ההנחיות למילוי הבקשה.
לבקשה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים וכן מכתב אישי לוועדה .בקשות שלא ימולאו
כראוי או לא יצורפו אליהן האישורים תדחנה ולסטודנטים תשלח תשובה שלילית .לא ניתן
להגיש ערעור עקב חוסר מסמכים.

נכונות הצהרות הסטודנט עשויה להיבדק על ידי חברת חקירות ,במקרה של אי התאמות
וחריגות מן האמת המלגה תבוטל והסטודנט עלול להיתבע לדין משמעתי ולתביעה כספית.
מועדי הגשת הבקשה לסיוע כלכלי*
 .1פתיחת חלון 16.1.17 :הגשה עד לתאריך 31.1.17
 .2פתיחת חלון 26.3.17 :הגשה עד לתאריך 9.4.17

תשובות לבקשות יתקבלו כחודש מתאריך אחרון להגשה.

סטודנט רשאי לפנות לוועדה פעם אחת בלבד בכל שנה אקדמית לגבי מלגה
סוציו אקונומית ופעם אחת בנושא ועדת כספים (קורסים חוזרים).
*מועדי הגשת הבקשות משתנים משנה לשנה בהתאם ללוח הזמנים האקדמי.

כפל מלגות
המכללה מעניקה מלגות מסוגים שונים .היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות
מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות ,לא ניתן לקבל יותר ממלגה אחת בשנה ,פרט למלגת
הצטיינות דיקן .יובהר בזאת כי סטודנט הנמצא זכאי ליותר ממלגה אחת יקבל תמיד את המלגה
הגבוהה מבין השתיים.
אופן קבלת המלגה
המלגות שיינתנו לתלמידים יקוזזו משכר הלימוד המגיע מהתלמידים .סיים תלמיד לשלם את שכר
הלימוד בשנה הנוכחית בטרם שניתנה לו המלגה ,יקבל מלגה על חשבון שכר הלימוד של השנה
הבאה .באם התלמיד מסיים לימודיו לתואר בשנה שבה ניתנה לו מלגה וקיבל את המלגה רק לאחר
שסיים לשלם את שכר הלימוד ,יקבל החזר שכר לימוד בגובה המלגה.
ערעורים על החלטת ועדת המלגות
סטודנט המבקש לערער על החלטת הועדה יוכל לעשות זאת רק אם יש נימוק חדש שלא הובא
בטופס המקורי או אם חל שינוי במצבו מאז הגשת הבקשה הראשונה.
ערעורים יוגשו תוך שבועיים מיום מתן התשובה.
לא יתקבלו ערעורים שמקורם באי הגשת טפסים במועד שנקבע לכך.

ביטול מלגה
במקרה של ביטול המלגה יחויב הסטודנט להחזיר כל סכום שקיבל על חשבון המלגה.
המלגה תבוטל במקרים הבאים:




גילוי פרטים בלתי נכונים שנמסרו על ידי הסטודנט.
הרשעה בהליך משמעתי תביא לביטול המלגה באותה שנה אלא אם נקבע אחרת בפסק
הדין .תלמיד שבוטלה מלגתו מטעם זה ,או מטעמים אחרים ,יחויב להחזירה למרכז באופן
מיידי.
תלמיד שהפסיק לימודיו במרכז האקדמי.

