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 תואר ראשון –  עקרונות למלגות הצטיינות מכללתיים
 

   גשנה"ל תשפ"
 כללי: 

 
 בשנה ג'.  גהמלגה תוענק לסטודנטים שלומדים בשנת הלימודים תשפ" .1
שנה    בתשפ"אמן הסטודנטים בכל חוג )סטודנטים שלמדו  5%  -המלגה תוענק ללא יותר מ .2

 שנה ב' בכל חוג(.  ב ובתשפ"א' 

 ב'.  -המלגה תוענק על פי הממוצע המצטבר של שנים א' ו  .3

המלגה תוענק לסטודנטים אשר סיימו שנה א' ושנה ב' בהיקף מלוא נק"ז בהתאם   .4
 תכנית ולומדים ברצף לימודי ללא הפסקה. 2/3  -פחות מלתכנית הלימודים בכל חוג ולא 

 זאת במידה ולסטודנט אין הכרה על סמך לימודים קודמים והמלצת ראש החוג. 

 המלגה תוענק על בסיס עמידה בעקרונות האקדמיים שלהלן.   .5

 קבלת מלגה מכל מקור אחר אינה מונעת הענקת מלגת הצטיינות.  .6

לקבל מלגת הצטיינות יתרה/ הצטיינות/    סטודנט שהורשע בועדת משמעת לא יוכל .7
 תעודה. 

 בלבד ויעודכנו מדי שנה.  גהעקרונות האקדמיים שלהלן הנם לשנת הלימודים תשפ" .8

 
 :תעודות  /עקרונות אקדמיים להענקת המלגות

 
 מלגת הצטיינות יתרה:

מהסטודנטים בחוג על סמך עמידה ברף ציונים של    2%  -מלגת "הצטיינות יתרה" תוענק ל .1
 פחות  והמלצת ראש החוג. ל 95

 אם לא יימצא סטודנט אשר יעמוד בתנאי זה לא תוענק מלגת "הצטיינות יתרה" בחוג.  .2

 90בחוגים בהם ממוצע הציונים בחוג אינו גבוה, רף הציונים להצטיינות יתרה יעמוד על  .3
 לפחות. 

 
 מלגת הצטיינות: 

 90עמידה ברף ציונים של מהסטודנטים בחוג על סמך  3%  -מלגת "הצטיינות" תוענק ל  .1
 לפחות והמלצת ראש החוג. 

 אם לא יימצא סטודנט אשר יעמוד בתנאי זה לא תוענק מלגת "הצטיינות" בחוג.   .2

 לפחות.  85בחוגים בהם ממוצע הציונים בחוג אינו גבוה, רף הציונים להצטיינות יעמוד על  .3
 

 תעודת הערכה:
לא נכללים לקבלת מלגת הצטיינות  ומעלה אשר   90 -סטודנטים בעלי ממוצע ציונים מ .1

יתרה/ הצטיינות יקבלו תעודת הערכה לאות הערכה על הישגים לימודיים ללא קבלת 
 מלגה ובתנאי שקיימת המלצה של ראש החוג. 

 


