הסטודנט מחויב לקרוא את הנוהל שלהלן בעת ההרשמה לקורס/למסלול הלימודים ולהתעדכן בשינויים בו  .הנהלת המכללה שומרת לעצמה את
הזכות לעדכן שינויים הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות אישיות .הסטודנט מצהיר בזה שיש בחתימתו על נוסח
זה משום הודעה שלו כי עיין ,קרא והסכים לנוסח התקנון ,וקיבל עותק לידיו .בכל מקרה תהווה חתימתו על נוהל זה הסכמה לאמור בו .הסכמה זו
הינה הסכמה מחייבת למשך כל תקופת הלימודים במכללה האקדמית גליל מערבי .התקנון כפוף להוראת חוק הגנת הצרכן.

טופס מימוש הטבת קורסים בתכנית" :תואר תואר" – תשפ"ב
(מימוש הטבה בתשפ"ג)
חלק א – פרטים אישיים
טלפון נייד ____________

שם הסטודנט:
שם משפחה

שם פרטי

מס' תעודת זהות:
מסלול לימודים בחטיבה האקדמית____________________

שנה פדגוגית באקדמי ________

חלק ב'  -הרשמה ופירוט ההטבה
אני מאשר/ת הרשמתי למסלול התכנית "תואר תואר" המתקיים במכללה האקדמית גליל מערבי
לקורס ___________________________________________________ על פי ההטבה המפורטת להלן.
פרטי ההטבה:
 .1ההטבה תינתן לסטודנט שהתקבל ללימודים אקדמיים תשפ"ב – לאחר תשלום מקדמה ועריכת תכנית לימודים אקדמית.
 .2סטודנט העומד בתנאי הקבלה האקדמיים וירשם למסלול "תואר תואר" בשנת הלימודים בתשפ"ב ייהנה מהנחה של 100%
מעלות המלאה של הקורס ,למימוש בתשפ"ב ויידרש בתשלום של  ₪ 900דמי רישום וטיפול בלבד.
 .3סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה האקדמיים ויירשם למעמד שומע חופשי בשנה א' שלו ,ייהנה מההטבה שלעיל רק במידה
ועמד בתנאי הקבלה האקדמיים בשנה ב' והוגדר במעמד מן המניין.
 .4ההטבה אינה כוללת :רכישת ספרי לימוד ותשלומי אגרות לבחינות ממשלתיות.
 .5מימוש ההטבה בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג בלבד.
 .6ידוע לי כי השתתפות בחלק מהקורסים מותנית בזכאות לתואר ומתן פטור.
 .7חלק מהקורסים ישלבו למידה היברידית ולמידה דרך הזום ,תוך התאמת התכנים לקורס המבוקש ועפ"י שיקול המכללה.
חלק ג'  -תקנון והתחייבות –מצב קורונה
התקנון שלהלן הינו עבור קורסי "תואר תואר" בלבד .לעניין הלימודים האקדמיים יחולו על הסטודנט נהלי שכר הלימוד
עליהם חתם בתחילת לימודיו.
 .1אני מתחייב בזאת כלפיכם לקיים את כל חובותיי בתחומים הבאים :חובת נוכחות בשעורים /עמידה במכסת הנקודות
שנקבעה /עמידה במבחנים והגשת עבודות כנדרש /ביצוע והגשת פרויקטים/עמידה בהישגים הנדרשים.
 .2ידוע לי כי קבלת תעודת סיום מותנית ב:
א .נוכחות בלימודים בהיקף המפגשים המוגדר 85%( .לפחות).
ב .פדגוגי – עמידה בדרישות הקורס וסיום בהצלחה של המבחנים/העבודות.
ג .שכר הלימוד – תשלום הקורס בהתאם להטבה המפורטת להלן ולנהלים.
ד .משמעת – כנגד הסטודנט אין החלטת ועדת משמעת המונעת קבלת תעודה.
 .3ידוע לי כי זכאותי להטבה מותנית בלימודיי האקדמיים במלואם ,ידוע לי כי המכללה רשאית לפי שיקול דעתה,
לדרוש החזר כספי בגין ההטבה ולא יותר מ  ₪ 1500במידה ואפסיק מסיבה כלשהי את לימודי האקדמיים
טרם קבלת ההסמכה ל.BA
 .4ידוע לי כי המחיר הבסיסי של הקורס הינו על פי מחירון היחידה ללימודי חוץ
 .5ידוע לי כי מועד לימוד הקורס יימסר בהמשך בהתאם להנחיות החוג.
 .6ידוע לי כי הקבלה לקורס מצריכה אישור והמלצת ראש החוג על מנת לוודא כי אין מניעה אקדמית לשילוב קורס נוסף
בתכנית הלימודים האקדמית
 .7ביטול קורס והחזרים
א .במידה והוחלט על אי פתיחת קורס משיקולי המכללה יינתן החזר מלא של דמי הרישום והטיפול.
ב .הודעת ביטול מטעם הסטודנט עד חודש לפני פתיחת הקורס תאפשר החזר מלוא דמי הרישום.
ג .ביטול שייעשה החל מחודש לפני פתיחת הקורס יחייב במלוא דמי הטיפול והרישום.
ד .ידוע לי שכל תוכניות הלימוד ותכני הקורסים ניתנים לשינוי בהתאם לשיקולי המכללה.
חתימת הסטודנט וחתימה______________:

תאריך__________________:

