מחשבון שכר לימוד – אוניברסיטת בר אילן
הבהרה חשובה:
מחשבון זה מסייע לחשב את שכר הלימוד .החישוב הוא סימולציה בלבד ,והוא אינו מחייב את
האוניברסיטה.
בכל מקרה ,חיוב שכר הלימוד של סטודנט יתבצע בהתאם לתקנון באתר שכר לימוד ,והוא גובר על
החישוב המבוצע במחשבון זה.

אופן בחירת שעות התקן ואחוז שכ"ל מלא לתואר
על מנת לחשב את גובה שכר לימוד בעזרת המחשבון בשלב ראשוני עליך להזין:
 .1מס' שעות התקן הכולל לתואר במסלול לימודיך (מס' שעות לימוד סמסטריאליות = ש"ס)
 .2אחוז שכר לימוד מלא לתואר במסלול לימודיך
 .3לאחר הזנת שני הנתונים הנ"ל ,תוכל להזין את מספר השעות הסמסטריאליות שתכננת
ללמוד בכל שנה ולקבל תוצאה של סך החיוב המוערך לכל שנה ולתואר בכלל.
הסבר אופן השימוש במחשבון למועמדים חדשים ולסטודנטים פעילים מוצג בנפרד בעמודים
הבאים:

הסבר למועמד חדש – עמ' 2
הסבר לסטודנט פעיל  -עמ' 3-4
מידע על תעריפים לבסיס החישובים (הנתונים הם הסכום הבסיסי לשנת תשפ"א ללא הצמדה)

תעריף תשפ"א (לא כולל הצמדה למדד)
שכר לימוד יסודי לתלמידי תואר ראשון ישראלים
תעריף נמוך להיקף לימודים של 100%

מחיר בש"ח
10,198

שכר לימוד יסודי לתלמידי תואר שני ישראלים
תעריף גבוה להיקף לימודים של 100%
דמי שמירה
דמי רווחה
דמי ארגון סטודנטים ארצי
סה"כ תשלומים נלווים
עלות  1ש"ס השלמה בתואר שני
עלות  1ש"ס בקיץ בתואר ראשון
תוספת קיץ ל 1-ש"ס בתואר שני

13,780
525
334
10
869
350
400
67.5

הערה
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות
לגבות מסטודנט הלומד בתואר ראשון
פחות מ 18-שעות לפי תעריף הגבוה

תשלומים נלווים הינם קבועים ואינם
תלויים בהיקף הלימודים ,תכנית
הלימודים או מועד תחילת הלימודים והם
ייגבו מדי שנה אקדמית
לא סופי
לא סופי

ט.ל.ח
•

הניסוח נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
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הסבר למועמד חדש למציאת נתוני מספר שעות תקן ואחוז
שכ"ל
תואר ראשון במסלול חד-חוגי:
מצורף קישור לטבלת שעות התקן של מסלולי החד-חוגי ואחוז שכ"ל לתואר מלא.
בטבלה ,אחוז שכ"ל מלא מופיע בעמודה סה"כ אחוז ומס' שעות התקן בעמודה סה"כ ש"ס

תואר ראשון במסלול דו-חוגי:
מצורפת טבלת ממוצע שעות התקן של מסלולי הדו-חוגי ואחוז שכ"ל לתואר מלא.
בטבלה ,אחוז שכ"ל מלא מופיע בעמודה סה"כ אחוז ומס' שעות התקן בעמודה סה"כ ש"ס
פקולטה
מדעי היהדות
מדעי החברה
מדעי הרוח
מדעים מדויקים

סה"כ ש"ס (בממוצע)
128
128
128
152

סה"כ אחוז
300%
300%
300%
300%

תואר שני:
מצורף קישור לטבלת שעות התקן של מסלולי תואר שני ואחוז שכ"ל לתואר מלא.
בטבלה ,אחוז שכ"ל מלא מופיע בעמודה סה"כ אחוז ומס' שעות התקן בעמודה סה"כ ש"ס

לשעות התקן שמופיעות בטבלה (סה"כ ש"ס) יש להוסיף לימודי יהדות:
מועמד שאינו בוגר בר אילן יוסיף לסך השעות  8ש"ס
מועמד בוגר בר אילן יוסיף לסך השעות  4ש"ס
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הסבר לסטודנט פעיל למציאת נתוני מספר שעות תקן ואחוז
שכ"ל ושעות לימוד בשנה נוכחית
סטודנט פעיל יוכל למצוא את נתוני שעות התקן ואחוז שכ"ל מלא לתואר במערכת המידע האישי
אינ-בר:
מערכת "אינ-בר" > בתפריט מימין > מצב חשבון > בסיס לחישוב שכ"ל
לתשומת לבך ,שעות התקן במידע האישי מוצגות לפי שעות שנתיות .החישוב במחשבון מתייחס
לשעות סמסטריאליות ולכן יש להכפיל את השעות ב.2-

דוגמה לסטודנט בתואר ראשון
להלן  3הנתונים אותם צריך להזין במחשבון לצורך חישוב שכר הלימוד:
 .1אחוז שכ"ל לתואר מלא300% :
 .2מס' שעות התקן השנתיות שווה ל 76.5-ש"ש -
 153ש"ס
למעבר לשעות תקן סמסטריאליות יש להכפיל ב2-
 .3מס' שעות הלימוד השנתיות בשנה הנוכחית שווה ל 24-ש"ש -
 48ש"ס
למעבר לשעות סמסטריאליות יש להכפיל ב2-
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דוגמה לסטודנט בתואר שני
להלן  3הנתונים אותם צריך להזין במחשבון לצורך חישוב שכר הלימוד:
 .1אחוז שכ"ל לתואר מלא200% :
 .2מס' שעות התקן השנתיות שווה ל 24-ש"ש -
 48ש"ס
למעבר לשעות תקן סמסטריאליות יש להכפיל ב2-
 .3מס' שעות הלימוד השנתיות בשנה הנוכחית שווה ל 7-ש"ש -
 14ש"ס
למעבר לשעות סמסטריאליות יש להכפיל ב2-
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