הטבות ללוחמים משוחררים ברישום ובלימודים במללה האקדמית אחוה
 .1מטרת הנוהל
להגדיר את זכיותיו של מועמד אשר שירת שירות צבאי מלא כלוחם בתקופה של עד שלוש שנים מיום
השחרור.
 .2תחולת הנוהל
מועמדים וסטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.
 .3אחריות
דיקן הסטודנטים ,מידע ורישום ,מדור גביה ושכר לימוד.
 .4הגדרות
"לוחם" -מועמד או סטודנט אשר שירת שירות צבאי מלא כלוחם ,בתקופה של עד שלוש שנים מיום
השחרור.
"המכללה" -המכללה האקדמית אחוה
"דמי רישום" -תשלום המשולם למללה ומקנה מעמד נרשם.
 .5ההטבות
 .5.1זיכוי בגובה דמי הרשמה.
לוחמים אשר מימשו קבלתם ללימודים במכללה האקדמית אחוה יקבלו זיכוי בגובה דמי הרשמה.
על מנת לקבל את ההטבה על המועמד לחתום על טופס בקשה לקבלת זיכוי ולהציג תעודת לוחם
משוחרר עד  3שנים במעמד ההרשמה או ישירות למדור רישום.
מדור שכר לימוד יבצע את הזיכוי בדמי ההרשמה בתום תקופת השינויים.
 .5.2השתתפות ללא תשלום במרתון הכנה לפני מבחן.

במסגרת מערך הסיוע הלימודי בדיקן הסטודנטים מתקיימים בחלק מהמקצעות "מרתונים" אשר
מטרתם לסייע לסטודנטים בלימוד לקראת הבחינות.
כל לוחם זכאי לבחור מרתון אחד בו יוכל לקחת חלק ללא תשלום במהלך שנת הלימודים הראשונה
של לימודיו.
על מנת לקבל הטבה זו על הסטודנט להציג "תעודת לוחם" במשרד דיקן הסטודנטים בעת הרישום
למרתון.
 .5.3השתתפות ללא תשלום בסדנאות כישורי חיים ומימניות למידה.
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דיקן הסטודנטים מקיים מדי סמסטר מגוון סדנאות בתחומים שונים כגון :התמודדות עם חרדת
בחינות ,ניהול זמן ,אסטרטגיות למידה ועוד .כל לוחם יהיה זכאי להשתתפות בסדנא אחת ללא
תשלום במהלך לימודיו .הטבה זו לא תחול על סדנאות המועברות על ידי גורמים חיצוניים.
על מנת לקבל הטבה זו על הסטודנט להציג "תעודת לוחם" במשרד דיקן הסטודנטים בעת הרישום
לסדנא.
 .6כללי:
 .6.1כל ההטבות תקפות עד  3שנים מיום השחרור.

 .6.2המכללה מעניקה הטבות נוספות לכלל הסטודנטים המשרתים במילואים במהלך תקופת
לימודיהם .הטבות והתאמות למשרתי מילואים מוסדרות בנוהל " :טיפול בסטודנטים המשרתים
בשירות מילואים".

תחולת הנוהל :אוקטובר 2010
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