תקנו לימודי
פסיכודהרמה בקמפוס ברושי
 .1תלמיד – הגדרה :תלמיד ייחשב מי שהתקבל ללימודי ע"י הגורמי המוסמכי לכ בבית הספר
והסדיר את שכר הלימוד ודמי הרישו .
 .2פתיחת קורס :פתיחת קורס מותנית במספר נרשמי  .לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס
ו/או לדחות את מועד פתיחתו.
 .3בית הספר ינסה כמיטב יכולתו לשמור על המערכת ,זהות המורי ותכניות הלימוד כפי שפורסמו
בידיעו .ואול  ,הזכות להכניס שינויי במערכת בהתא לצרכיה ומגבלותיה של המורי
שמורה לביה"ס ולשיקול דעתו הבלעדי.
 .4נוכחות בשיעורי והשתתפות פעילה :התלמידי מתבקשי להשתת בכל השיעורי  .תלמיד
שייעדר מהשיעור מתבקש להודיע על כ מראש למלווה הקורס.
 .5נוכחות בימי הרטריטי :הרטריטי )ימי התרגול( הינ חלק בלתי נפרד מהקורס .תלמיד שיודע
מראש על היעדרות מתבקש להודיע על כ בהקד האפשרי ואנו נעשה מאמצי  ,א לא
מתחייבי  ,לאפשר השתתפות ברטריט חלופי.
 .6חיסיו המידע :כל המידע הנמסר במהל הלימודי הוא קניי בית הספר ומוריו והשימוש בו ע"י
התלמיד הוא למטרות לימוד אישיות בלבד .חל חיסיו מוחלט על כל המידע האישי של תלמידי
אחרי שנחש במהל הקורס .
 .7הפסקת לימודי:
א .תלמיד שמסיבה כלשהי מעוניי להפסיק את לימודיו  ,יפנה למינהל הסטודנטי

בכתב

ויודיע על כוונתו )הפסקה"/הקפאה"( .ההודעה תימסר ע"י התלמיד באחת משתי הדרכי –
במייל שקבלתו אושרה ,או אישית .בקשה להקפאה ,במידה ותאושר ,תהא לתקופת זמ
מוגדרת.
ב .ביטול לימודי:
מובהר בזאת כי במקרי של הפסקת/ביטול לימודי  ,החזר התשלו בסעיפי שלהל
מתייחס לשכר הלימוד בלבד .לא יינת החזר בגי דמי רישו מכל סיבה שהיא.
 .1בקורסי השנתיי  :במקרה של ביטול לימודי בתקופה שמיו ההרשמה ועד תחילת
הלימודי – יוחזר שכ"ל ,בניכוי של  & 100ב  14הימי הראשוני  ,ולאחר מכ – עד יו
תחילת הלימודי ( של  300ש"ח.
במקרה של ביטול לימודי לאחר תחילת הלימודי ועד חודש מתארי פתיחת הקורס,
יוחזר  80%משכר הלימוד ,ג א התלמיד לא נכח בקורס בפועל .לאחר מכ לא יוחזר
שכר הלימוד .מועד ביטול הלימודי הוא המועד בו התקבלה על כ ההודעה בכתב בה
למינהל הסטודנטי .

 .2בקורסי קצרי  :ביטול השתתפות עד תחילת הלימודי – יוחזר שכר לימוד בניכוי 120
&.
 2.1קורס קצר עד  8מפגשי  :בוטלה ההשתתפות לאחר שני מפגשי מתחילת הלימודי
יוחזר שכר הלימוד בניכוי דמי ביטול של . 35%
 2.2קורס קצר מעל  8מפגשי  :בוטלה ההשתתפות לאחר שני מפגשי

מתחילת

הלימודי יוחזר שכר הלימוד בניכוי דמי ביטול של .25%
משלב זה והלאה לא יוחזר שכר הלימוד.
 .3ביטול השתתפות בריטריטי או פעילויות חד פעמיות אחרות – חיוב במלוא המחיר
)אלא במקרה שבו נמצא משתת חלופי(.
 .8שיחות אישיות :קיימת אפשרות לקיי במהל השנה שיחה אישית ע מורה הקורס בשעת
הקבלה שלו ,א יוצהר על שכזו ,או בתיאו אישי  ,וכ ע עדה אבשלו  ,מרכזת הקשר ע
התלמידי .
 .9קשר שוט ע המורי :המשתתפי מוזמני לעמוד בקשר טלפוני או באמצעות המייל ע
המורי בעת הצור .כמו כ ,אנו מזמיני את המשתתפי להשתמש באתר הפנימי של הקורס על
מנת לחלוק את מחשבותיה  ,לקיי דיוני ולהעלות שאלות מחו .לזמ השיעור.
 .10בסילבוס הקורס מצויי חומרי קריאה מומלצי המלווי את הנושאי הנלמדי בקורס.
המשתתפי מתבקשי לעקוב אחר חומרי הקריאה ,להעמקת הידע .חלק מחומרי אלו יהיה
באתר הקורס.

הנני מסכי ע כל הסעיפי המופיעי בתקנו ביה"ס וחתימה עליו מחייבת אותי.
ש ומשפחה________________ תארי _________________ חתימה __________________

