נוהל מלגות לשנה"ל תשע"ח
ועד ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)
הענקת מלגות למורים מן החוץ בגין לימודי בני משפחותיהם
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל
נוהל זה מסדיר את התנאים והקריטריונים בהם יהיו המורים מן החוץ זכאים להשתתפות ארגון
הסגל האקדמי בתשלום שכר הלימוד עבור לימודי בני זוגם וילדיהם במכללת ספיר ובמוסד
אקדמי אחר להשכלה גבוהה בישראל.
הגדרות ותוקף
 .1נוהל זה בתוקף לשנה"ל תשע"ח.
 .2לעניין נוהל זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הבאה:
א.

"הארגון" -ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)

ב.

"המכללה" -המכללה האקדמית ספיר (ע"ר).

ג.

"מרצה" -מורה מן החוץ במכללה האקדמית ספיר כפי שמוגדרים בתקנון האקדמי
ו/או חבר סגל הוראה מוסדי (מורה משנה א' ומורה משנה ב') ו/או מורה חיצוני
במרכז הקדם אקדמי.

ד.

"מוסד אחר להשכלה גבוהה" -מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

ה.

"קרוב משפחה" -בן/בת זוג וילדים של המרצה.

ו.

"שכר לימוד" -דמי הרשמה ושכר לימוד ששולמו בפועל עבור לימודי קרוב משפחה
במכללה או במוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל.

תנאי סף
המלגה תוענק עבור לימודי קרוב המשפחה לקבלת תואר אקדמי במוסד אחר להשכלה גבוהה
ובמסלול שהוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה לשם הענקת תואר ו/או עבור לימודי קרוב
המשפחה במחלקות האקדמיות ,במכינות ובביה"ס להנדסאים במכללה.
זכאים לבקש מלגה מרצים העומדים בתנאים המצטברים:
 .1לימדו לפחות שנתיים רצופות במכללה בשנה שקדמה לשנת הלימודים שבגינה מבוקשת
המלגה.
 .2אינם בעלי תקן במוסד אקדמי אחר.
 .3חברי ארגון הסגל האקדמי במשך שנה לפחות ,קודם להגשת הבקשה.
שיעור המלגה
 .1בגין לימודים לתואר ראשון תוענק מלגה עד לסכום השווה ל 100%-משכר הלימוד לתואר
ראשון במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה בישראל במהלך שנת לימודים אחת ובאותה
שנת לימודים.

 .2בגין לימודים לתואר שני תוענק מלגה עד לסכום השווה ל 100%-משכר הלימוד לתואר
שני במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה בישראל במהלך שנת לימודים אחת ובאותה
שנת לימודים.
 .3בגין לימודים לתואר שלישי תוענק מלגה עד לסכום השווה ל 100%-משכר הלימוד לתואר
שלישי במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה בישראל במהלך שנת לימודים אחת ובאותה
שנת לימודים.
 .4גובה המלגה תוענק בהתאם לחלקיות המשרה של המרצה בשנה שקדמה לשנת הלימודים
שבגינה מבוקשת המלגה .לדוגמא -מרצה המועסק בחצי משרה בתשע"ז יוכל לקבל עד
 50%משכר הלימוד עבור לימודים בתשע"ח.
.5

שיעור המלגות הכולל לאותה שנה מוגבל בתקציב ,כפי שיאושר בתקציב ארגון הסגל
האקדמי.

חלוקת המלגות
 .1אופן חלוקת המלגות יקבע ע"י ועדת מלגות ובה  3חברי סגל במינוי שהינם חברי ארגון
הסגל האקדמי.
 .2היקף המלגה יקבע ע"פ היקף המשרה של המרצה במכללה בשנה שקדמה לשנת
הלימודים שבגינה מבוקשת המלגה וע"פ התקציב העומד לרשות הוועדה.
 .3במידת הצורך תינתן עדיפות ללומדים במכללה וללומדים לתואר ראשון.
 .4החלטת הוועדה תקפה לשנת לימודים אחת .בכל שנת לימודים יש להגיש בקשה מחדש.
הגשת הבקשה
 .1המרצה המבקש לקבל מלגה יגיש למזכירת הארגון בקשה להשתתפות על גבי הטופס
המצורף לנוהל ובצירוף אישור קבלה ללימודים .יש לקבל מרכזת הארגון אישור קבלת
הטופס.
 .2הארגון ישלם למרצה את המלגה ,בכפוף להחלטת ועדת מלגות כנגד הגשת קבלות
מקוריות על תשלום שכר לימוד.
כל דבר בנוהל זה הכתוב בלשון זכר -יתייחס גם לנקבה ולהיפך.
מזכירות ארגון הסגל האקדמי:
רכזת :יסמין זוהר ,דוא"לacvaad@gmail.com :
טלפון ,077-9802671 :פקס077-9802649 :
ועד ארגון הסגל האקדמי

