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 כללי 1

אוניברסיטת אריאל בשומרון )להלן "האוניברסיטה"( שמה לה למטרה לקדם את הלימודים 

המתקדמים לתלמידים מצטיינים כמסלולים מובילים. במסגרת זו מעניקה האוניברסיטה מלגות 

 כניסה ללימודים מתקדמים.

פרס מחקר  13-003כמפורט בנוהל מס'  הערה: נוהל זה אינו מתייחס למלגות שכ"ל למלגאי מחקר

 .בביה"ס ללימודים מתקדמים

 מטרת הנוהל 2

 הגדרת תהליך ומדיניות בנושא הגשת בקשה למלגת כניסה ללימודים מתקדמים.     

 תחולה 3

 אריאל.הנוהל חל על סטודנטים אשר לומדים לתואר שני באוניברסיטת 

 הגדרה  4

 ישיבת הנהלה שנתית שבה מתקבלות החלטות לגבי תעריפים ומלגות  -וועדת תעריפים .4.1

 לשנת הלימודים העוקבת.

 תלמיד הלומד באוניברסיטה .  -סטודנט .4.2

 שעמד בתנאי הקבלה שנקבעו. סטודנט -"סטודנט "מן המניין .4.3

 בהגדרת סטודנט מן המניין. סטודנט שהתקבל ללימודים ואינו נכלל -"סטודנט "לא מן המניין .4.4

מיועדות לסטודנטים מצטיינים, תלמידי שנה א', המתקבלים ללימודים  -מלגות כניסה .4.5

באוניברסיטה, על סמך נתוני הקבלה ממוסד האם או בחינות כניסה נוספות בהתאם לדרישת 

 ובתנאי שסיימו בשנות התקן. אישור הזכאות לתואר המחלקה. המלגות יחולקו לאחר קבלת

מלגת שכר לימוד המוענקת לסטודנטים במסלולים עם  -מלגת שכ"ל למקבלי פרס מחקר .4.6

 תזה שאושר עבורם פרס מחקר. כמפורט בנוהל פרסי מחקר.

 סמכות ואחריות 5

 קובעת את המדיניות בנושא מלגות שכ"ל. -וועדת תעריפים 5.1

 הגורם המאשר בקשות למלגת  -קדמיםבביה"ס ללימודים מתרכז/ת מלגות  5.2

 כניסה ללימודים מתקדמים.     

 

 השיטה 6

 הסטודנט העומד בקריטריונים הבאים תיבחן בקשתו לקבלת מלגת כניסה: 6.1

 הוגשה בקשה למלגת כניסה במערכת המידע האישי של הסטודנט. 6.1.1

 .סטודנט לתואר שני  6.1.2

 (.רצף לימודים בהתאם לשנות התקן שנקבעו לתואר )שנתיים לתואר שני 6.1.3
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ללמוד רק קורסי השלמה בתחילת לימודיו, יוכל סטודנט במסלול השלמה, הרשאי  6.1.4

 להגיש בקשה לקבלת מלגה רק בסיום קורסי ההשלמה עם תחילת לימודיו לתואר.

חלקית מפורטים באתר של תנאים נוספים לקבלת מלגת כניסה מלאה/מלגת כניסה  6.1.5

  לתנאים. לחץ כאן. מדור שכ"ל

סטודנט אשר אושרה לו מלגת שכ"ל במסגרת פרס המחקר ומימש את זכאותו  6.1.6

 למלגת שכ"ל לא יהיה זכאי למלגת כניסה ולהיפך.

 הגשת הבקשה למלגת כניסה ללימודים מתקדמים 6.2

בקשות  -באפשרויות נוספותהבקשה תוגש באמצעות המידע האישי, בחירה  6.2.1

בצירוף מסמכים  "בקשה למלגת כניסה ללימודים מתקדמים לתואר שני" -וערעורים

תהליך להגשת בקשה מקוונת למלגת כניסה " -1מס' התאם להנחיות במסמך ב

 ."ללימודים מתקדמים

 .לבדיקה ואישורהבקשה תיבחן ותועבר לרכזת מלגות  6.2.2

 ע"י מדור שכ"ל בכרטיס הסטודנטבמידה והבקשה אושרה, המלגה תעודכן  6.2.3

אישור  (.המלגה תינתן רק עם סיום התואר בהתאם לשנות התקן )שנתיים לתואר שני 6.2.4

 לסטודנט יועבר ע"י רכזת מלגות באמצעות המידע האישי.

 במקרים חריגים הבקשה תועבר לאישור ראש מנהל. 6.2.5

 

 מועדים להגשת בקשות למלגת כניסה ללימודים מתקדמים 6.3

מתחילת חודש אוקטובר ועד לסוף חודש נובמבר למתחילים  -מועד אוקטובר  6.3.1

 בלימודיהם בשנה"ל הנוכחית. 

החל מחודש פברואר ועד סוף חודש מרץ למתחילים לימודיהם בשנה"ל  -מועד אביב  6.3.2

 הנוכחית.

מועד נוסף להגשת בקשות למאחרים יתאפשר במהלך חודש יולי למתחילים  6.3.3

 ית.בלימודיהם בשנה"ל הנוכח

  

 תקופת המלגה: 6.4

אישור מלגת כניסה ללימודים מתקדמים הינו לשנה א' בלבד. את הבקשה ניתן להגיש בשנה 

 הראשונה ללימודים לפי לוח הזמנים המפורט בנוהל זה. 

 

 ביטול מלגת כניסה ללימודים מתקדמים 6.5

שלא יעמוד האוניברסיטה רשאית לבטל את הזכאות לקבלת המלגה מסטודנט  6.5.1

 בתנאים הנדרשים לרבות הפסקת לימודים מצד הסטודנט או מצד האוניברסיטה.

 הסטודנט לא עמד בדרישות האקדמיות. 6.5.2

 הסטודנט לא סיים את התחייבויותיו האקדמיים במסגרת שנות התקן. 6.5.3

 

https://www.ariel.ac.il/wp/finance-department/%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%99/
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 מסמכים קשורים ונלווים 7

 לחץ כאן -ללימודים מתקדמיםלמלגת כניסה מקוונת הגשת בקשה לתהליך  -1מסמך מס'  7.1

 להנחיות.

 .מלגת כניסה לימודים מתקדמים– 6הוראת עבודה מס'  7.2

 מחקר ושכ"ל.גבייה פרס  -17הוראת עבודה מס'  7.3

 טפסים 8

"טופס התחייבות)טופס נלווה להגשת בקשה  -תחת קטגוריה "שונות"  577טופס מס'  8.1

 לטופס. ןלחץ כאלמלגת כניסה ללימודים מתקדמים(". 

 

 הפניות 9

 לנוהל. לחץ כאן -ס ללימודים מתקדמיםפרס מחקר בביה" 003-13מס' נוהל  9.1

 

 אישורים וחתימות 10

 חתימה תאריך תפקיד שם מלא 

   מזכיר אקדמי שיפרה וייס מאשר הנוהל

 

https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/07/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/04/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%9E%D7%A1-577-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/04/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%9E%D7%A1-577-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/04/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%9E%D7%A1-577-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.pdf

