מספר נוהל# :
בתוקף מתאריך01.07.2015 :
מהדורה1 :
עמוד  1מתוך 3
נוהל דמי הנחיה לפרויקט גמר

מאשר הנוהל  :הנהלה

נוהל דמי הנחיה לפרויקט גמר.
שנה"ל תשע"ז
 .1כללי :
1.1
1.1
1.3
1.4
1.5

תחילת ביצוע הפרויקט מותנית באישור המפקח המקצועי של מה"ט או ועדת
הפרויקטים של המגמה (כפי שיקבע ) ובהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידה.
הצעת הפרויקט המאושרת תקפה לפרק זמן של שנתיים בלבד !
סטודנטים המקבלים הנחיה לבצוע פרויקט באמצעות המכללה או
מנחה חיצוני מטעמה חייבים בתשלום דמי הנחיה לפרויקט.
דמי ההנחיה לפרויקט לשנה"ל תשע"ה נקבע ע"י מה"ט והוא.₪ 1,800:
דמי הגנת פרויקט גמר לשנה"ל תשע"ה נקבע ע"י מה"ט והוא.₪ 300 :

 .2לוח זמנים לביצוע פרויקט גמר :
 1.1לסטודנטים המסיימים לימודים ביוני  ( 2017מסלול של  4סמסטרים ):
הגשת הצעה עד .15.06.1017
מועד א' :
הגשת ספר פרויקט וסיום ההנחיה עד .31.10.1017
הגנה על הפרויקט עד . 31.03.1018
הגשת הצעה עד .15.06.1017
מועד ב':
הגשת ספר פרויקט וסיום ההנחיה עד .18.01.1018
הגנה על הפרויקט עד . 30.06.1018
1.1

לסטודנטים המסיימים לימודים במרץ ( 2017מסלול של  5סמסטרים):
הגשת הצעה עד . 15.11.16
מועד א' :
הגשת ספר פרויקט וסיום ההנחיה עד .31.7.17
הגנה על הפרויקט עד . 31.11.1017
הגשת הצעה עד . 15.11.16
מועד ב':
הגשת ספר פרויקט וסיום ההנחיה עד . 31.10.17
הגנה על הפרויקט עד . 31.03.1018

 .3תשלומי הסטודנטים :
 3.1הסכום הנ"ל ישולם באופן הבא:
השתתפות הסטודנט (חויב במסגרת הנלווים)
א 400 .ש"ח -
הגנת פרויקט גמר (חויב במסגרת הנלווים)
ב 300 .ש"ח -
חיוב מראש של דמי הנחיה (למקרה של אי הגשה בזמן
ג 1400 .ש"ח -
או כשלון בפרויקט הגמר (לגבי החזר ראה סעיף .)4.1
 3.1סטודנט המפסיק את בצוע הפרויקט חייב להודיע על כך בכתב
למזכירות המכללה וראש המגמה.
 3.3סטודנט שהפסיק מיוזמתו את עבודתו על הפרויקט יחויב בתשלום
בגין העלויות המתחייבות מדמי הנחיה וכד'.
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סטודנט שלא עמד בלו"ז המפורט בסעיף  1יחויב במלוא תשלום דמי ההנחיה
הנ"ל  .במידה ומעוניין בהמשך הנחיה (עד שנתיים מסיום לימודיו) יחויב
בדמי הנחיה מלאים ( ) ₪ 1800בהתאם לנוהל של אותה שנת לימודים.
סטודנט המבצע פרויקט בהנחיית מנחה חיצוני ( באישור המכללה ) ,
שלא באמצעות המכללה וללא תשלום עבור ההנחיה  ,יחויב
בדמי הגנת פרויקט בלבד (לפי נוהלי מה"ט) .

 .4החזר תשלומים:
4.1
4.1
4.3
4.4

המכללה תחזיר סכום של ( ₪ 1400לניגשים במועד א') ו ( ₪ 1110לניגשים
במועד ב') רק לסטודנטים מן המניין אשר עמדו בלו"ז המופיע בסעיף 1
וקיבלו ציון  60ומעלה בפרויקט הגמר .
ההחזר (בסעיף  )4.1יתבצע בתנאי שאין חובות כספיים אחרים בגין
הלימודים במכללה.
סטודנט שלא יעמוד בקריטריונים המופיעים לעיל ,לא יוחזר תשלום
עלות ההנחיה.
מקרים חריגים כגון :אשפוז  ,מילואים  ,אבל ושמחה בדרג ראשון ,
המחייבים דחייה ידונו (בצירוף מסמכים).

 .5התחייבות הסטודנט :
5.1
5.1

כל סטודנט יחתום על כתב התחייבות המאשר את קבלת נוהל זה על
תוכנו כמפורט.
אי חתימה על כתב התחייבות תפטור את המכללה מכל אחריות
הנוגעת לסיום לימודיו וקבלת הדיפלומה של הסטודנט.
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נוהל דמי הנחיה לפרויקט גמר
שנה"ל תשע"ז
התחייבות הסטודנט /ית

אני __________________________ מס .זהות ____________________
הלומד/ת במגמת ______________________ שנה ____________
א .קיבלתי את נוהל דמי ההנחיה לפרויקט גמר  ,קראתי אותו והבנתי את תוכנו.
ב .אני מתחייב/ת לעמוד בו מבחינת תשלומים  ,לוחות זמנים וכד'.
ג .ידוע לי כי כל חריגה ממנו עלולה לשבש את סיום לימודי וקבלת הדיפלומה.

על החתום:

_________________
תאריך
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_________________
חתימת הסטודנט/ית

