תקנון שכר לימוד מכינת קד"א ,מכינת  ,+30הכנה למכינה
הסטודנט מצהיר בזה שיש בהסכמתו על נוהל זה משום הודעה שלו כי עיין ,קרא והסכים לאמור בו ,עותק
מתקנון זה נמצא בפורטל האישי תחת אפשרויות נוספות  -אישורים .הסכמה זו הינה הסכמה למשך כל תקופת
לימודי המכינה במכללה האקדמית גליל מערבי .הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים
הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות אישיות .התקנון המעודכן נמצא באתר
האינטרנט של המכללה בכתובת www.wgalil.ac.il :
א .אני מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים ,סדרי ההרשמה ,הדרישות ,תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים
המידעיים לתלמידי המכינה ,כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והמכללה לשנה"ל הקרובה .כמו כן ידועים לי כל
הכללים והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד.
ב .ידועים לי כי כל ההסדרים ,הפרטים ,התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי של הנהלת המכינה והמכללה  ,ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן .ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת
הרשויות האקדמיות של המכללה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו
גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין ,כמו יתר ההחלטות האקדמיות.
ג .ידוע לי לגבי המימון של משרד הביטחון/ות"ת ,דרישות נוכחות וכד'-בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון
הלימודים.
ד .ידועים לי התשלומים בהם אחויב (במידה ואיני ממומן) או במקרה שהגורם המממן יפסיק את מימונו
והם כדלקמן:
קדם
מכינת קד"א קצרה
מכינת +30
מכינת קד"א
סוג המכינה
מכינה
200
200
200
200
דמי רישום-לא מוחזרים
330
330
דמי שמירה
7,021
4,680
4,160
14,042
שכר לימוד (נכון לתשפב)
120
120
120
120
מועד מבחן מיוחד
172
172
172
מבחן מימ"ד
ה .ידוע לי כי תשלום שכר הלימוד הוא עבור כל קורסי המכינה ,כפי שרשומים במערכת השעות שלי .ידוע לי
שבמידה ואני לא אשלים קורס ,מסיבה כל שהיא ,או אכשל בקורס ,אוכל לחזור על הקורס באישור
הנהלת המכינות ובעלות של  ₪ 500עבור כל קורס חוזר.
ו .לתלמידי מכינת  +30בלבד :ידוע לי כי לאחר קבלתי ללימודים הנני מחויב בתשלום מקדמה בגובה של
 .₪ 1300במידה ואודיע על בטול הרשמתי לפני תחילת המכינה ועד היום הראשון ללימודים – אקבל
החזר של המקדמה בהתאם לסעיפים ז' ,י' להלן.
ז .הפסקת לימודים :מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעתי בפורטל הסטודנט
(תחת מידע אישי ,בקשות וערעורים) ,או בהודעה בכתב למזכירות המכינה .תשובה תינתן בפורטל וזאת
בהתאם לסכום החיוב כמפורט בסעיף ד' שלעיל .אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת
לימודים ,תגרור המשך חיוב שכ"ל.
ח .דמי השמירה יוחזרו לסטודנט אשר לא מימש את לימודיו בפועל והודיע על בטול לימודיו.
ט .ידוע לי כי לא יינתן החזר על דמי הרשמה.
י .ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל ,יהיה כמפורט להלן:
מכינת קד"א קצרה
קדם מכינה
מכינת קד"א מכינת +30
סוג המכינה
החזר מלא
החזר מלא
החזר מלא
החזר מלא
הודעה ביום תחילת הלימודים
33%
33%
₪ 1300
20%
הודעה עד תום החודש הראשון
66%
66%
66%
40%
הודעה עד תום  2חודשים
100%
100%
100%
60%
הודעה עד תום  3חודשים
80%
הודעה עד תום  4חודשים
100%
הודעה עד תום  5חודשים
יא .אני מסכים בזה כי מבלי לפגוע באמור לעיל ,באם אפגר בתשלום כלשהו החל עלי על פי הוראות המכינה
והמכללה או על פי התחייבותי זאת ,יתווספו לכל סכום שבפיגור ,דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה
למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י המכללה  .דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד .אני
נותן את הסכמתי לכך שהמכינה והמכללה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי
ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי דין.

אני מאשר כי קראתי והבנתי את הנוהל ,ואני מתחייב לפעול בהתאם לאמור בו.
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