מלגות עידוד ללימודי תואר שני בקולנוע תשע"ז
רציונל :המכללה האקדמית ספיר החליטה לצאת ,בשנת הלימודים תשע"ז ,בתכנית לעידוד
הלימודים לתואר שני בקולנוע הפקה ותיאוריה.
תקנון:
 .1תנאי הקבלה ללימודים במחלקה במסגרת התוכנית – יהיו תנאי הקבלה הרגילים
הנהוגים במחלקה זו.
 .2זכאים להתקבל לתכנית ,רק מי שהתקבלו ללימודים במחלקה החל משנת הלימודים
תשע"ז .כל המתקבלים לתכנית אשר ילמדו תכנית לימודים מלאה לתואר שני יזכו
למלגת עידוד השכלה בשיעור  22%משכר הלימוד .עבור שנת הלימודים הראשונה,
בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
 .2.1על הסטודנט להשלים מינימום  16ומקסימום  22נק"ז בשנה .סטודנט שלא
יעמוד במינימום השנתי הנדרש ,לא יהיה זכאי למלגה ויחויב בתשלום שכר לימוד
מלא.
 .2.2המלגה תינתן בכפוף ובהתאמה לנק"ז שהסטודנט ילמד בפועל (ולא מעבר ל-
 22נק"ז).
 .2.2שנות הלימוד במסגרת התוכנית חייבות להיות עוקבות ,ועל הסטודנט להשלים
את לימודיו לתואר (זכאות לתואר) בתוך  2שנים מתחילת לימודיו ,ללא הפסקות.
סטודנט שלא ישלים את לימודיו בתום  2שנות לימודים ,יחויב בתשלום שכר לימוד
מלא בגין המשך הלימודים בתקופה שתידרש עד להשלמת לימודיו לתואר.
 .2.2המלגה תינתן כהחזר ו/או זיכוי שכר לימוד בסוף שנת הלימודים הראשונה
ובכפוף להשלמת המטלות האקדמיות בקורסים השונים וקבלת מלוא הציונים.
 .2בוגרי ספיר המתקבלים לתכנית אשר ילמדו תכנית לימודים מלאה לתואר שני יזכו
למלגת עידוד השכלה נוספת בשיעור  22%משכר הלימוד עבור שנת הלימודים
הראשונה ,בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים בסעיפים .2.2 .2.2 ,2.2 ,2.1
 .2תלמידים המתקבלים לתכנית תשע"ז והחלו ללמוד בפועל ואשר סיימו בהצלחה קורס
קדם לקראת לימודי התואר השני בקיץ תשע"ו ,יהיו זכאים להחזר רטרואקטיבי
בגובה  02%מעלות קורס הקדם ששולמה על ידם בפועל.
 .0ההשתתפות בתכנית מוגבלת לקורסים שיפתחו בפועל .ככל שקורס אליו נרשם
הסטודנט לא יפתח ,יהיה על הסטודנט להירשם לקורס חליפי מבין הקורסים
שיתקיימו בפועל.
 .6סטודנט שיכשל ביותר משני קורסים בשנת לימודים לא יהיה זכאי להמשיך לימודיו
במחלקה במסגרת התוכנית ,ויהיה חייב בתשלום שכר לימוד מלא בגין לימודיו
במחלקה לאחר קבלת ההודעה על הוצאתו מהתוכנית.
 .7לא ניתן לעבור מתכנית זו לתכנית עידוד אחרת המתקיימת במכללה ,תוך כדי
הלימודים לתואר במחלקה ,וזאת גם אם במהלך הלימודים יתקיימו אצל הסטודנט
התנאים להשתתפות בתוכנית האחרת.
 .8מלגת עידוד ההשכלה לא תינתן עבור שכר לימוד בקורסים שאינם כלולים בתכנית
הלימודים לתואר במחלקה ו/או אינם מעניקים נק"ז .לדוגמה :בגין השתתפות בכל
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קורסי האנגלית ,למעט קורס 'אנגלית מתקדמים  ,'2בכל קורסי מבוא למתמטיקה,
בקורסים בתכנית 'יהלום' ,וכיו"ב – יהיה הסטודנט חייב בתשלום שכר לימוד מלא.
 .9מלגת עידוד ההשכלה לא תינתן עבור לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה,
אפילו אם יוכרו לצורך הזכאות לתואר.
 .12התוכנית מיועדת לסטודנטים חדשים בלבד ,ולא יוכלו להתקבל אליה סטודנטים
שהחלו לימודיהם במחלקה לפני שנה"ל תשע"ז.
 .11המכללה רשאית לבטל את התוכנית ו/או לשנות את תנאיה בכל עת ,ובלבד
שסטודנטים שהתקבלו לתוכנית קודם הודעת המכללה על ביטול ו/או שינוי כאמור –
ימשיכו להיות זכאים למלגת עידוד השכלה בהתאם להוראות תקנון זה לעיל.

האמור לעיל בלשון זכר ביחס לסטודנט הינו מטעמי נוחיות בלבד – וחל גם על לשון
נקבה.

