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Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 19,641, 20 ta’ Settembru, 2016
Taqsima B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A.L. 308 tal-2016
ATT DWAR L-EDUKAZZJONI
(KAP. 327)
Regolamenti tal-2016 dwar Għotjiet ta’ Manteniment
għal Studenti
BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 126(3) tal-Att
dwar l-Edukazzjoni, il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
flimkien mal-Ministru għall-Finanzi, għamel ir-regolamenti li ġejjin:1. It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti tal-2016
dwar Għotjiet ta’ Manteniment għal Studenti.

Titolu.

2. F’dawn ir-regolamenti, sakemm ir-rabta tal-kliem ma
teħtieġx xort’oħra:

Tifsir.

"il-Bord" tfisser il-Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment għallIstudenti mwaqqaf skont it-termini tat-Taqsima III;
"edukazzjoni avvanzata u ogħla" tfisser korsijiet li jkunu qed
jiġu segwiti f’istituzzjonijiet post-sekondarji, vokazzjonali u terzjarji
li jinkludu korsijet ta’ apprentistat;
"istituzzjonijiet edukattivi" tfisser l-istituzzjonijiet li hemm
referenza għalihom fit-Taqsimiet I u II tal-iSkeda;
"livell edukattiv" tfisser il-livell tal-Qafas ta’ Kwalifiki ta’
Malta kif determinat mill-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Avvanzata
u Ogħla jew korp ieħor awtorizzat;
"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Edukazzjoni;
"għotjiet ta’ manteniment" tfisser il-benefiċċji finanzjarji
mogħtija lil studenti full-time post-sekondarji, vokazzjonali u terzjarji
li jinkludu wkoll studenti li qed isegwu kors ta’ apprentistat, kif
indikat fl-iSkeda.
3.

(1) Bla ħsara għal dak previst hawn aktar ’il quddiem,
dawn ir-regolamenti japplikaw għal korsijiet post-sekondarji,
vokazzjonali u terzjarji inklużi korsijiet ta’ apprendistat.
(2) Studenti full-time li jsegwu kors ta’ edukazzjoni avvanzata
u, jew edukazzjoni ogħla skont dawn ir-regolamenti wara li jispiċċaw
l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom u li javvanzaw fillivell ta’ studji tagħhom f’xi istituzzjoni edukattiva jkunu intitolati li

Applikabilità.
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jirċievu għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti kif murija hawn taħt,
sakemm japplikaw kull sena għall-għotjiet ta’ manteniment talistudenti u jkunu meqjusin eliġibbli skont dawn ir-regolamenti.
Taqsima I - Eliġibbiltà għall-Għotjiet ta’ Manteniment għall-Istudenti
ta’ studenti li jkunu qed isegwu kors ta’ edukazzjoni ogħla
Eliġibbiltà
għall-għotjiet ta’
manteniment
għall-istudenti
ta’ studenti li
jkunu qed
isegwu kors ta’
edukazzjoni
ogħla.

L.S. 460.17
L.S. 217.04

L.S. 217.05

4. L-għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti jingħataw lil
studenti full-time li jkunu reġistrati u aċċettati biex jattendu għal kors
full-time bħal studenti regolari għal kors matul il-jum f’istituzzjonijiet
edukattivi ogħla kif approvati mill-Ministru għall-Edukazzjoni, wara
applikazzjoni fuq bażi regolari kull sena u l-approvazzjoni, u dan
ikopri studenti li daħlu permezz tal-klawsola ta’ maturità skont irregolamenti tal-isituzzjonijiet edukattivi, u li:
(a) huma ċittadini ta’ Malta, jew għallinqas għandhom
ġenitur wieħed b’ċittadinanza Maltija; jew huma ċittadini ta’
Stat tal-Unjoni Ewropea u, jew taż-Żona Ekonomika Ewropea
(kif imfisser fl-Ordni dwar il-Moviment Liberu ta’ Ċittadini talUnjoni Ewropea u tal-Membri tal-Familji tagħhom u firRegolamenti dwar l-Immigrazzjoni, rispettivament għal
ċittadini tal-Unjoni Ewropea u taż-Żona Ekonomika Ewropea)
(sakemm tali persuna tkun kisbet residenza permanenti f’Malta
skont l-Ordni dwar il-Moviment Liberu ta’ Ċittadini tal-Unjoni
Ewropea u tal-Membri tal-Familji tagħhom u r-Regolamenti
dwar l-Immigrazzjoni rispettivament għal ċittadini tal-Unjoni
Ewropea u taż-Żona Ekonomika Ewropea); jew ikun ċittadin ta’
Stat tal-Unjoni Ewropea u, jew taż-Żona Ekonomika Ewropea li
jkun qiegħed f’Malta jeżerċita d-drittijiet tiegħu skont it-Trattat
bħala ħaddiem, persuna li taħdem għal rasha jew persuna li
jkollha status bħal dan skont ir-Regolamenti dwar lImmigrazzjoni; jew ċittadin ta’ pajjiż terz li ngħata status ta’
refuġjat u, jew status ta’ resident għal terminu twil skont inRegolamenti dwar Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien
Twil Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi); u
(b) għexu f’Malta għal perjodu ta’ mhux inqas minn
ħames snin konsekuttivi minnufih qabel il-bidu tal-kors ta’
studju relattiv:
Iżda għall-għan ewlieni tal-kalkolu tal-ħames snin
konsekuttivi meħtieġa taħt dawn ir-regolamenti, kull perjodu ta’
żmien li matulu l-istudent kien jgħix barra minn Malta
minħabba kura medika jew għan ieħor li l-Bord jista’ jqis
aċċettabbli ma jiġix meqjus bħala residenti barra minn Malta; u
(ċ)

ikkompletaw it-terminu tagħhom ta’ edukazzjoni
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obbligatorja; u
(d) qed jattendu regolarment il-kors ta’ edukazzjoni
ogħla u qed jagħmlu progress sodisfaċenti; u
(e)
mhumiex f’impjieg fiss jew part-time b’aktar minn
għoxrin siegħa f’ġimgħa; u
(f)

qed jagħmlu progress fil-livell ta’ studji tagħhom.

Il-progress fil-livell ta’ studji jkun determinat skont
il-livelli tal-Qafas ta’ Kwalifiki ta’ Malta kif stabbiliti millKummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla
jew xi korp kompetenti ieħor.
5. (1) Studenti li jikkwalifikaw u jkomplu jkunu eliġibbli
għall-għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti taħt dawn irregolamenti jingħataw l-għotja ta’ manteniment kif preskritt fitTaqsima I tal-iSkeda. L-għotja annwali u l-għotja ta’ darba għal
korsijiet li jwasslu għal grad jitħallsu fil-bidu tas-sena skolastika.
Ikun hemm ukoll għaxar ħlasijiet kull erba’ ġimgħat għal kull sena
akkademika li jinkludu l-waqfiet tal-Milied u l-Għid imma jeskludu
il-waqfa tas-Sajf.

Rati ta’ għotjiet
ta’ manteniment
għall-istudenti
għal korsijiet ta’
edukazzjoni
ogħla.

(2) Fejn l-istruttura ta’ kors partikolari titlob hekk, bħal ma hu
l-każ ta’ studenti li jkunu jattendu kors ta’ apprendistat, il-Bord jista’
japprova l-ħlas ta’ għotja ta’ manteniment ta’ darba kull erba’
ġimgħat waqt il-waqfa tas-Sajf.
6. (1) Studenti li jikkwalifikaw għall-għotjiet ta’
manteniment għall-istudenti taħt ir-regolament 4 u li minħabba f’xi
tbatjiet u, jew sitwazzjonijiet umanitarji li jkunu msaħħa bi provi
jitqiesu mill-Bord li jikkwalifikaw għall-għotja ta’ manteniment
supplimentari, jirċievu għotja addizzjonali mal-istipendju ta’ kull
erba’ ġimgħat skont ir-rati indikati fit-Taqsima I tal-iSkeda.
(2) Il-Bord jiddetermina l-eliġibbiltà tal-applikazzjoni għallgħotjiet ta’ manteniment supplimentari permezz ta’ test tal-mezzi
finanzjarji, fuq bażi ta’ sena akkademika. Tingħata konsiderazzjoni
xierqa lill-għadd ta’ persuni li jabitaw fl-istess dar li jkunu għadhom
għaddejjin bl-edukazzjoni tagħhom.
(3) Il-Bord għandu d-dritt li jwarrab it-test tal-mezzi
finanzjarji fil-każ ta’ studenti b’diżabbiltà fiżika u, jew intelletwali
wara li jaċċerta ruħu x’inhu l-livell tad-diżabbiltà permezz ta’
dokumentazzjoni maħruġa minn korpi awtorizzati.
(4) Il-Bord se jamministra wkoll il-fond ta’ kontinġenza, li

Għotjiet
supplimentari.
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jkun disponibbli mill-Ministru għall-Finanzi, għall-konsiderazzjoni
tal-applikazzjonijiet għal għajnuna minn studenti li jkunu qed iħabbtu
wiċċhom ma’ ċirkostanzi straordinarji.
Korsijiet
preskritti.

7. Il-Ministru jista’, bi qbil mal-Ministru għall-Finanzi,
jiddetermina dawk il-korsijiet f’edukazzjoni ogħla bħala korsijiet
preskritti u li għalihom għandha titħallas rata speċjali ta’ għotja ta’
manteniment għall-istudenti kif indikat fl-iSkeda.

Korsijiet ta’
prijorità għolja.

8. Il-Ministru jista’, bi qbil mal-Ministru għall-Finanzi,
jiddetermina liema korsijiet f’edukazzjoni ogħla għandhom jitqiesu
bħala korsijiet ta’ prjorità għolja u li għalihom għandha titħallas rata
speċjali ta’ għotja ta’ manteniment għall-istudenti kif indikat fliSkeda.

Ġenitur wieħed
li jirċievi lgħajnuna
soċjali.
Kap. 318.

9. Student li jikkwalifika għall-għotjiet ta’ manteniment
għall-istudenti taħt ir-regolament 4 u huwa ġenitur wieħed li qiegħed
jirċievi l-għajnuna soċjali skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, ikun
wkoll eliġibbli għal għotja skont ir-rati stabbiliti fit-Taqsima IV talIskeda.
Taqsima II - Dispożizzjonijiet Ġenerali għall-Eliġibbiltà
għall-Għotjiet ta’ Manteniment għall-Istudenti u t-tneħħija
tad-dritt flimkien ma’ rifużjonijiet

Impjieg.

10. Studenti li għandhom impjieg full-time jew part-time ta’
aktar minn għoxrin siegħa fil-ġimgħa jew li jinsabu fuq leave bi ħlas
mill-prinċipal ristettiv tagħhom, jew li jaċċettaw offerta li jidħlu għal
kuntratt ma’ min jimpjegahom fejn jintrabtu li jaħdmu għalih wara li
jlestu il-kors, u li għalhekk jibbenefikaw minn paga, jew ħlas maqbul
waqt il-kors ta’ studji, ma jiġux ikkunsidrati eliġibbli għall-għotjiet
ta’ manteniment tal-istudenti.

Studenti li
jirrepetu sena u,
jew studenti li
jagħmlu sena
addizzjonali.

11. (1) Studenti li huma meħtieġa jirrepetu sena tal-kors talistudji li jkunu qed isegwu jew li jkunu aċċettati mill-istituzzjoni
edukattiva relattiva biex jagħmlu sena addizzjonali li fiha huma
mistennijin li jattendu għall-kors ta’ studji b’mod regolari, għandhom
jirċievu matul is-sena li jkunu qed jirrepetu jew is-sena addizzjonali,
l-istipendju ta’ kull erba’ ġimgħat jew parti minnu skont il-kategoriji
stabbiliti mill-Bord skont is-sigħat ta’ attendenza:
Iżda studenti li jirrepetu sena fil-kors ta’ studji magħżul
minnhom jew jagħmlu sena addizzjonali jistgħu xorta japplikaw
għall-għotja supplimentari:
Iżda wkoll studenti li jirrepetu sena fil-kors ta’ studji
magħżul minnhom jew jagħmlu sena addizzjonali ma jkunux eliġibbli
għall-għotja annwali.
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(2) Studenti li jkunu qed isegwu kors ta’ reviżjoni f’xi istitut
post-sekondarju jitqiesu bħala li qed jirrepetu sena għall-għan ta’
dawn ir-regolamenti.
12. (1) Studenti li l-progress tagħhom fil-kors ta’ studji, kif
assessjat permezz ta’ proċeduri ta’ verfiki perjodiċi stabbiliti millistituzzjoni edukattiva relattiva, jitqies li mhux sodisfaċenti, jew li ma
jkunux qed jattendu regolarment il-kors, jitilfu d-dritt li jirċievu lgħotjiet ta’ manteniment tal-istudenti jew parti minnu sakemm listituzzjoni edukattiva relevanti ma tiċċertifikax li l-istudenti bdew
jattendu regolarment u reġgħu bdew jagħmlu progress sodisfaċenti.

Tneħħija talgħotjiet ta’
manteniment
tal-istudenti u
rifużjonijiet.

(2) Studenti li jirriżenjaw, jeħlu jew li ma josservawx irregolamenti tal-kors ikunu obbligati li jirrifondu l-għotja inizjali ta’
manteniment li jkunu rċevew għal dak il-kors ta’ studji u l-għotja ta’
darba li rċevew għall-korsijiet li jwasslu għal grad, jekk ikun il-każ,
jew parti minnu, skont kriterji determinati stabbiliti mill-Bord.
Studenti li jitilqu l-kors mingħajr ma jirriżenjaw uffiċjalment
ikollhom jagħtu lura lill-Gvern ta’ Malta l-għotja inizjali ta’ sena, lgħotja ta’ darba li jkunu rċevew għal dak il-kors ta’ studju fil-każ ta’
kors li jwassal għal grad u l-ħlasijiet kollha ta’ kull erba’ ġimgħat,
sakemm ma jiġix ippruvat għas-sodisfazzjon tal-Bord li l-istudent
waqaf mill-kors tal-istudji tiegħu f’data speċifika.
(3) Studenti li jkunu rċevew xi somma li ma kienx
jistħoqqilhom bħala għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti huma
marbuta li jħallsu lura lill-Gvern ta’ Malta dak l-ammont li jiġi
ddeterminat mill-awtoritajiet rispettivi:
Iżda l-Bord ikollu d-dritt li jżomm kull għotja ta’
manteniment futura għal studenti li għandhom ħlasijiet żejda
stabbiliti pendenti u li ma fittxewx ftehim rigward il-ħlas lura ta’
ħlasijiet żejda mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni.
(4) Kull azzjoni meħuda taħt dan ir-regolament tkun preskritta
wara perjodu perentorju ta’ ħames snin.
13. Studenti li jkunu qed isegwu t-tieni kors jew kors
sussegwenti fuq livell magħruf aktar baxx jew wara li jkunu lestew
jew parzjalment segwew kors ieħor ta’ studji fuq l-istess livell ma
jkunux intitolati li jirċievu l-għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti
għal dak il-perjodu ta’ żmien li hu ekwivalenti għall-perjodu li jkunu
għamlu fil-kors ta’ studju preċedenti, jekk għal dak il-kors ta’ studju
preċedenti kienu jirċievu l-għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti.
Matul it-tieni kors jew dak sussegwwenti dawn l-istudenti jkunu
intitolati biss għall-għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti għallperjodu ta’ żmien li jkun għad jonqos wara tmiem il-perjodu tal-kors

Studenti li
jsegwu t-tieni
kors jew kors
sussegwenti.
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preċedenti jew għad-differenza fl-ammont tal-għotjiet ta’
manteniment għall-istudenti jekk għat-tieni kors jew dak sussegwenti
l-ammont ta’ għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti jkunu ogħla:
Iżda dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin ma jitqisux li jaqgħu
fi ħdan l-ambitu ta’ dan ir-regolamant, jiġifieri:
(a) bidla ta’ darba għal kull student minn kors edukattiv
għal ieħor tal-istess livell jekk il-korsijiet edukattivi huma
kkategorizzati sa livell erbgħa;
(b) mogħdija għal kors ta’ livell ogħla rikonoxxut minn
dak li ġie kompletat qabel jew li ġie segwit parzjalment;
(ċ)
kors li jgħaddi minn grad għal kors ta’ wara l-ewwel
grad meħtieġ bħala rekwiżit minn qabel bil-għan li jinkiseb
warrant biex tiġi pprattikata professjoni;
(d) studenti li jsegwu l-kors ta’ Dottorat fil-Mediċina
wara li jkunu kkompletaw jew parzjalment segwew kors li
jwassal għal grad fil-qasam ta’ studji fil-kura tas-saħħa kif
determinat mill-Bord;
(e)
it-tieni kors ta’ studji li jinkludi bħala parti minnu,
kors preparatorju mhux klassifikat jekk it-tieni kors jkun ta’
livell ogħla rikonoxxut minn dak li ġie segwit jew kompletat
qabel:
Iżda studenti li jkunu qed jattendu t-tieni kors, determinat
bħal kors vokazzjonali, fil-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u tTeknoloġija u li jkun kklassifikat sa Livell 4, wara li jkunu lestew jew
parzjalment lestew kors ieħor fl-istess livell jew ogħla f’xi
istituzzjoni edukattiva oħra, u b’hekk tnaqqas il-livell, jitqiesu
eliġibbli għall-għotja inizjali biss:
Iżda wkoll l-Ministru jista’, wara rakkomandazzjoni talBord, jordna l-ħlas tal-għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti lil
student li, skont dawn ir-regolamenti, ma jkunx eliġibbli li jirċievi
għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti minħabba f’ċirkostanzi
speċjali eċċezzjonali.
Taqsima III - Twaqqif tal-Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment
għall-Istudenti
Twaqqif talBord għallGħotjiet ta’
Manteniment
għall-Istudenti.

14. Għandu jitwaqqaf Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment
għall-Istudenti li jimmaniġġa l-allokazzjoni tal-għotjiet ta’
manteniment għall-istudenti u biex jagħti pariri lill-Ministru dwar
materji ta’ politika relatati ma’ dawn l-għotjiet.
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15. (1) Il-Bord jiġi appuntat mill-Ministru għal żmien sena
li jista’ jiġi estiż, u jkun magħmul minn:
(a)

Chairperson;

(b)

membru nominat mill-Ministru;

(ċ)

membru nominat mill-Ministru għall-Finanzi;

(d)
t-Taħriġ;

membru nominat mill-Korporazzjoni għax-Xogħol u

(e)
Malta;

membru nominat mir-Rettur tal-Università ta’

Għamla talBord.

(f)
membru nominat mill-Prinċipal tal-Kulleġġ Malti
tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija;
(g) membru
Universitarji; u
(h)

nominat

mill-Kunsill

Studenti

membru nominat mill-Kunsill Studenti MCAST.

(2) Il-Ministru jappunta wkoll persuna biex taġixxi bħala
Segretarju tal-Bord u li tiżgura l-livelli meħtieġa ta’ personàl
amministrattiv biex jgħin lill-Bord jaqdi dmirijietu b’mod effettiv u
effiċjenti.
16. Il-funzjonijiet tal-Bord ikunu li:
(a)
jimmaniġġa u jimmonitorja l-allokazzjoni effettiva u
l-ħlas tal-għotjiet ta’ manteniment għall-istudenti;
(b) jifformula u regolarment jirrevedi proċeduri rigward
l-assessjar, l-allokazzjoni, il-ħlas u l-jedd għall-kisba ta’ għotjiet
ta’ manteniment;
(ċ)
jistabbilixxi kriterji u jassessja, jiddeċiedi u jirrevedi
applikazzjonijiet għal għotjiet ta’ manteniment supplimentari;
(d) jistabbilixxi kriterji u jassessja, jiddeċiedi u jirrevedi
applikazzjonijiet taħt kull skema oħra hekk kif ikun assenjat
mill-Ministru minn żmien għal żmien;
(e)
jikkonsidra rapporti mgħoddija lilu minn
awtoritajiet edukattivi kompetenti li jirrigwardaw il-progress
akkademiku tal-istudenti u japplika sanzjonijiet meta irrekwiżiti minimi ma jintlaħqux;

Funzjonijiet talBord.
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(f)
jissorvelja l-immanġġjar u l-ħlasijiet tal-għotjiet talmanteniment għall-istudenti u jieħu kull azzjoni neċessarja biex
jiġbor lura kull għotja li ngħatat aktar milli kemm suppost;
(g) jippjana u jimplimenta b’mod effettiv meta
paragunat mal-ispiża involuta kull skema ta’ esperjenza ta’
xogħol tal-istudenti li l-Ministru jista’, minn żmien għal żmien,
jiddeċiedi li jipprovdi;
(h) jirrakkomanda bidiliet għall-politika nazzjonali
dwar l-għajnuna finanzjarja għal edukazzjoni avvanzata u
ogħla.
Revoka.

17. Ir-Regolamenti tal-2005 dwar Għotjiet ta’ Manteniment
għal Studenti, ippubblikati bħala l-Avviż Legali 372 tal-2005 u rRegolamenti tal-2014 dwar Għotjiet għall-Edukazzjoni lil Ġenituri
Singli, ippubblikati bħala l-Avviż Legali 448 tal-2014, huma b’dan
revokati mingħajr ħsara għal dak kollu li sar jew li naqas milli jsir
taħthom.

SKEDA
Taqsima 1 - Studenti f’Korsijiet Edukattivi Post-Sekondarji u
f’Korsijiet ta’ Taħriġ Edukattiv Vokazzjonali
1. Rata fissa ta’ €86.85 kull erba’ ġimgħat li jitħallsu bejn l-1
ta’ Ottubru u t-30 ta’ Ġunju tas-sena skolastika/akkademika jitqies
bħala stipendju normali:
Iżda r-rati tal-istipendju huma riveduti kull sena kalendarja
skont iż-żieda tal-COLA.
2. Fil-każ ta’ studenti li jattendu korsijiet fil-Kulleġġ Malti
għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, rata fissa ta’ €86.85 kull erba’
ġimgħat titħallas bejn l-1 ta’ Ottubru u t-30 ta’ Ġunju.
3. €232.94 huma disponibbli kull sena biex ikopru
parzjalment spejjeż relatati ma’ materjal u tagħmir edukattiv.
4. Għotja ta’ manteniment supplimentari addizzjonali ta’
€74.50 kull erba’ ġimgħat titħallas skont id-dispożizzjonijet tarregolament 6:
Iżda l-istudenti li jgħaddu għal kors ta’ top-up degree filKulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija jkollhom għaddisponibbiltà tagħhom €465.87 kull sena li fiha jattendu għal top-up
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degree, minflok €232.94, biex ikopru parzjalment spejjeż relatati ma’
materjal u tagħmir edukattiv u għotja ta’ darba ta’ €465.87.
Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima tal-iSkeda, l-Istituzzjonijiet ta’
Edukazzjoni u Taħriġ Post-Sekondarju jew Vokazzjonali approvati
huma dawn li ġejjin:
Kulleġġ De La Salle (Sixth form)
Skola Sekondarja Għolja Giovanni Curmi
Junior College, Università ta’ Malta
Kulleġġ San Alwiġi (Sixth Form)
Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija
Mikiel Anġ Refalo Upper Lyceum Għawdex
L-Iskola Internazzjonali tal-Verdala
Il-Kulleġġ ta’ St. Martin, is-Swatar
Il-Kulleġġ ta’ St. Edwards, il-Kottonera
Is-Seminarju Maġġuri, Għawdex
Il-Fondazzjoni tal-Ballet għaż-Żgħażagħ
("Diploma fiż-Żfin Professjonali")

ta’

Malta

Il-Pont għall-Impjiegi tal-ETC
Programm Edukattiv GEM 16+
Aġenzija Żgħażagħ:
Iżda l-istudenti jattendu l-Pont għall-Impjiegi tal-ETC ikunu
eliġibbli awtomatikament għall-istipendju normali u l-għotja
supplimentari imma ma jkunux eliġibbli għall-għotja ta’ darba għażżmien stabbilit mill-ETC kif approvat mill-Bord.
Taqsima II - Studenti f’Korsijiet fl-Università ta’ Malta
A.

Korsijiet tal-Grad Ġenerali

1. Ħlief għal studenti li jattendu għal korsijiet preskritti u
elenkati hawn taħt, rata fissa ta’ €86.85 bħala stipendju normali kull
erba’ ġimgħat li titħallas bejn l-1 ta’ Ottubru u t-30 ta’ Ġunju.
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2. Somma ta’ €465.87 kull sena akkademika biex tkopri
parzjalment l-ispejjeż relatati ma’ materjal u tagħmir edukattiv.
3.

Għotja ta’ darba ta’ €465.87.

B.

Korsijiet ta’ Ċertifikat u Diploma

Studenti li, taħt id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-regolamenti, qed
jattendu għal kors full-time għal ċertifikat jew diploma fl-Università
ta’ Malta, jikkwalifikaw għall-għotja ta’ manteniment li tinsab hawn
għal kemm itul il-kors tal-istudji tagħhom:
1. Rata fissa ta’ €86.85 kull erba’ ġimgħat bejn l-1 ta’
Ottubru u t-30 ta’ Ġunju bħala stipendju normali.
2. Somma ta’ €465.87 kull sena akkademika biex tkopri
parzjalment l-ispejjeż relatati ma’ materjal u tagħmir edukattiv.
Ċ. Għotja ta’ Manteniment Supplimentari
Studenti Universitarji li jkunu intitolati għal għotja ta’
manteniment supplimentari skont id-dispożizzjonijiet tar-regolament
6 jitħallsu dan li ġej, minflok l-ammonti previsti fis-Sezzjonijiet A u
B ta’ din it-Taqsima:
(a)
studenti li jattendu għal korsijiet ta’ grad ġenerali,
diploma u ċertifikat:
(i)

€291.62 kull erba’ ġimgħat;

(ii)

€582.34 kull sena;

(iii) għotja ta’ darba ta’ €582.34;
(b)

studenti li jattendu korsijiet preskritti:
(i)

€291.62 kull erba’ ġimgħat;

(ii)

€698.81 kull sena;

(iii) għotja ta’ darba ta’ €698.81.
Taqsima III - Korsijiet ta’ Grad Preskritti
Studenti li, skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dawn irregolamenti, qed jattendu kors ta’ grad undergraduate full-time flUniversità ta’ Malta jew fl-MCAST kif preskritt jikkwalifikaw għallgħotja ta’ manteniment skont kif ġej għal tul il-kors tal-istudji
tagħhom:
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1.
Rata fissa ta’ €151.99 kull erba’ ġimgħat li jitħallsu
mill-bidu sa tmiem is-sena akkademika hija meqjusa bħala listipendju normali.
2.
somma ta’ €698.81 għal kull sena akkademika biex
tkopri parzjalment l-ispejjeż relatati ma’ materjal u tagħmir
edukattiv.
3.

għotja ta’ darba ta’ €698.81.

Il-korsijiet preskritti huma dawk ippubblikati mill-Bord fuq bażi
annwali.
Taqsima IV - Ġenitur wieħed li jirċievi l-Għajnuna Soċjali
Kors li jwassal għal kwalifika li
twassal għal livell ta’
akkreditazzjoni
3
4
5
6
7
8

Ammont Massimu ta’ Għotja
mħallsa f’Euro
200
350
500
700
900
1,000

