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תקציר תקנון  -עמוד 1
 .1סטודנט/ית -הגדרה :סטודנט ייחשב מי שהתקבל ללימודים ע”י הגורמים המוסמכים לכך בבית הספר ו/או הורשה
להמשיך את לימודיו עפ”י כללי בית הספר והמגמה או החוג בו הוא לומד ועמד בדרישות האקדמיות ללימודיו ,כולל
הסדרת שכר הלימוד.
 .2פתיחת קורס :פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים .לביה”ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס.
 .3המערכת ותוכניות הלימוד נתונות לשינויים ע”י ביה”ס בהתאם לשיקול דעתם.
 .4החלפת/הוספת מגמה :שינוי בתכנית הלימודים אפשרי לאחר פניה בכתב ושיחה אישית עם ראש מנהל סטודנטים
ובהמלצת המורה .הנושא יישקל בהתאם לשלב האקדמי בו נמצא הסטודנט.
 .5שינויי מערכת שעות :בשבועיים הראשונים ללימודים ,זכאי כל סטודנט לבצע שינויים במערכת השעות אליה שובץ,
ובתנאי שעדיין ישנם מקומות פנויים בכיתות אליהן הוא מעוניין לעבור.
 .6נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה:
א .כל סטודנט חייב להיות נוכח בלפחות  80%מהשיעורים בכל קורס ,הנוכחות מהווה מטלה אקדמית והנה חלק
מהציון הסופי בכל קורס.
ב .סטודנט שלא יעמוד בדרישות הנוכחות לא יהיה זכאי לגשת למבחן בקורס זה וייאלץ לחזור על הקורס בשנית,
בתשלום  50%משכה”ל של הקורס
 .7בחינות :בבחינות יורשו להשתתף רק סטודנטים שעמדו בדרישות האקדמיות של הקורס ,ושילמו שכר לימוד.
 .8עבודות :יש להגיש את עבודות הקורס ויתר המטלות שנקבעו עד למועד שהוגדר .במקרה של איחור בהגשה שלא
אושר מראש ע”י ראש מנהל סטודנטים ,יחויב הסטודנט בתשלום בסך  ₪ 250או כפי שיתעדכן מעת לעת .במקרה
של איחור בהגשה אשר יעלה על  45יום מהמועד שנקבע ,יחוייב הסטודנט לחזור על הקורס.
 .9חיסיון המידע :כל המידע הנמסר במהלך הלימודים הוא קניין בית הספר ומוריו והשימוש בו ע”י הסטודנט הוא למטרות
לימוד אישיות בלבד .חל איסור על העברת המידע  /עשיית שימוש בו
 .10חזרה על קורס/שנת לימודים :סטודנט שמסיבות אקדמיות ואחרות לא עמד בחובותיו יחזור על הקורס ובמידת הצורך
על שנת הלימודים.
 .11דמי רישום :החזר בגין דמי רישום יתאפשר תוך  14יום בלבד ממועד התשלום .לאחר פרק זמן זה ,לא יינתן החזר מכל
סיבה שהיא.
 .12הפסקת לימודים:
א .בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את לימודיו של סטודנט שחרג מהתקנון ו/או לא עמד בדרישות האקדמיות.
ב .סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין להפסיק את לימודיו במכללה ,יפנה למזכירות האקדמית בכתב ויודיע על
כוונתו .ההודעה תימסר ע”י הסטודנט באחת משתי הדרכים -או בדואר אלקטרוני (מייל) או במסירה אישית.
ג .בטול לימודים :החזר התשלום בסעיפים שלהלן מתייחס לשכר הלימוד בלבד.
 .1בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשע”א ,2010 ,באם בקשת הביטול תתקבל בתוך  14יום מיום ההרשמה ,ובלבד
שהביטול ייעשה עד  7ימי עסקים מתחילת הקורס ,יחוייב המבטל ב 5% -משכר הלימוד המלא בקורס.
 .2במקרה של ביטול לימודים לאחר  14יום ועד לחודש לפני תחילת הלימודים -יוחזר שכה”ל ,בניכוי של . 10%
 .3במקרה של ביטול בתקופה של חודש לפני תחילת הלימודים ועד תחילתם -יוחזר שכר הלימוד ,בניכוי של .25%
 .4במקרה של ביטול לימודים בתקופה מיום תחילת הלימודים ועד  45יום מתאריך פתיחת שנה”ל :יוחזרו
 50%משכה”ל.
 .5במקרה של ביטול לימודים לאחר  45יום ממועד תחילתם  -לא יוחזר שכר הלימוד ,גם אם התלמיד לא השתתף
בקורס בפועל .מועד ביטול הלימודים הוא המועד בו התקבלה על כך ההודעה בכתב במזכירות האקדמית.
ד .דחיית המשך לימודים :סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין “להקפיא” את לימודיו בבית הספר (“הקפאה” אקדמית
בלבד  -הליך זה לא מזכה בהחזר כספי) יפנה למזכירות האקדמית בכתב לאישור עד  14יום מתחילת לימודיו .במידה
ותאושר הבקשה ,זכויותיו של הסטודנט נשמרות לשנה מהשנה בה הפסיק את לימודיו .בית הספר שומר לעצמו את
הזכות לבחון את ידיעותיו של כל סטודנט המבקש לחדש את לימודיו.
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.13
.14
.15
.16

.17

ספרייה :הספרייה משרתת את כלל הסטודנטים הלומדים בבית הספר .הספרייה הנה ספריית עיון בלבד.
מעורבות חברתית :הסטודנטים בבית הספר תורמים לקהילה על ידי מתן טיפולים ברפואה משלימה ,דרך בית הספר
במוסדות שונים ובהתנדבות .ההתנדבות הנה חלק מתכנית הלימודים.
ביטוח אחריות מקצועית :תעודות הסמכה של בית הספר ,הניתנות לבוגרי תכניות הלימוד המקצועיות ,מוכרות ע”י
חברות הביטוח לצורך פוליסת אחריות מקצועית.
משמעת וענישה :כל סטודנט יקפיד על מילוי כללי המשמעת כמוגדר בתקנון המשמעת .אי ציות לתקנון זה ו/או ביצוע
עבירה פלילית (לרבות הטרדה מינית והתנכלות) צפוי לעונשים המפורטים בתקנון.
נציב הקמפוס לטיפול בהטרדות מיניות  -ראש מנהל סטודנטים.
חל איסור מוחלט על תלמידי ביה”ס לטפל שלא במסגרת הלימודים,לפני קבלת תעודת הסמכה.

הנני מסכים עם כל הסעיפים המופיעים בתקנון ביה”ס וחתימה עליו מחייבת אותי.
ידוע לי כי המסמך עליו אני חותם הינו תקציר תקנון ביה”ס בלבד ובאחריותי להתעדכן בתקנון המלא.
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