מכינה קצרה/ארוכה בעברית/מתמטיקה/אנגלית  -תקנון שכר לימוד
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 הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים ,סדרי ההרשמה ,הדרישות ,תוכן הוראות ההרשמה ותוכן
הפרטים המיועדים לתלמידי המכינה  ,כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והמכללה לשנת הלימודים
הקרובה .כמו כן ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד.
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.

ג.

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.

ב.

ד.

ה.

סוג
המכינה

מכינה קצרה  3יח"ל
עברית/מתמטיקה/אנגלית

מכינה קצרה  4יח"ל
עברית/מתמטיקה/אנגלית

דמי
רישום
שכר
לימוד

150

150

850

1350

הפסקת לימודים
 .1מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעתי בכתב למכינה ובקשתי
אושרה על ידי המכינה .אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים ,תגרור
המשך חיוב שכ"ל.
 .2ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים יהיה כמפורט להלן :
 בכל מקרה לא יהיה החזר על דמי הרשמה בסך .₪ 150
 אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה עד תום השיעור הראשון היה זכאי להחזר מלא.
 אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה עד תום  4שיעורים יחויב הסטודנט ב 30%-
משכ"ל של המכינה.
 אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה החל מהשיעור החמישי ,יחויב הסטודנט
במחיר המלא של המכינה.
מבלי לפגוע באמור בסעיף ד' 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 קבלתי את הנוהל ,קראתי אותו ואני מתחייב לפעול בהתאם לאמור בו.
__________________________
שם הסטודנט וחתימה

_________________________
תאריך
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