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 קורסים לקהל הרחב  קנוןתתקציר 

ייחשב מי שהתקבל ללימודים ע"י הגורמים המוסמכים לכך    :הגדרה  –  סטודנט/ית .1 סטודנט 

בבית הספר ו/או הורשה להמשיך את לימודיו עפ"י כללי בית הספר והמגמה או החוג בו הוא  

    .ודמי הרישום  שכר הלימוד תלומד ועמד בדרישות האקדמיות ללימודיו, כולל הסדר

. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים :  פתיחת קורס .2

 . ו/או לדחות את מועד פתיחתו קורס

    .דעתוהמערכת ותכניות הלימוד נתונות לשינויים ע"י ביה"ס בהתאם לשיקול   .3

פעילה .4 והשתתפות  בשיעורים  בלפחות    :נוכחות  נוכח  להיות  חייב  סטודנט    80%כל 

זכאי    מהשיעורים יהיה  לא  הנוכחות  בדרישות  יעמוד  שלא  סטודנט  קורס,  לתעודת  בכל 

 השתתפות. 

הגשת עבודות במועד הן תנאי, בחלק מהקורסים, לקבלת  /בבחינותעמידה  :  עבודות/בחינות .5

 תעודה.  תעודה. אי עמידה בדרישות אלו לא תאפשר קבלת 

ת הספר ומוריו והשימוש בו : כל המידע הנמסר במהלך הלימודים הוא קניין ביחיסיון המידע .6

 ע"י הסטודנט הוא למטרות לימוד אישיות בלבד.  

 : הפסקת לימודים .7

או  ו/בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את לימודיו של סטודנט שחרג מהתקנון   .א

 . לא עמד בדרישות האקדמיות

למזכירות   .ב יפנה  במכללה,  לימודיו  את  להפסיק  מעוניין  כלשהי  שמסיבה  סטודנט 

כוונתו  בכתבית  האקדמ  על  הסטודנט  )הפסקה/"הקפאה"(  ויודיע  ע"י  תימסר  ההודעה   .

בקשה להקפאה, במידה    או בדואר רשום או במסירה אישית.  –  באחת משתי הדרכים

 ותאושר, תהא לתקופת זמן מוגדרת.  

 : בטול לימודים  .ג

מובהר בזאת כי במקרים של הפסקת/ביטול לימודים, החזר התשלום בסעיפים שלהלן  

 יחס לשכר הלימוד בלבד. לא יינתן החזר בגין דמי רישום מכל סיבה שהיא. מתי

ל  במקרה  .1 ועד  ההרשמה  מיום  בתקופה  לימודים  ביטול  תחילת    ימים   10-של  לפני 

 .   10%יוחזר שכ"ל, בניכוי של  – הלימודים

של   .2 בתקופה  ביטול  של  תחילת  ימים  10במקרה  ועד  הלימודים  תחילת    –ם  לפני 

 . 20%בניכוי של יוחזר שכר הלימוד, 

לימודים   .3 ביטול  יוחזר  תחילת הלימודים  לאחר  במקרה של   50%ועד אמצע הקורס 

הלימוד, אם    משכר  לא  הגם  בפועל  נכחתלמיד  מכן  בקורס  לאחר  שכר  .  יוחזר  לא 
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בכתב    הלימוד. ההודעה  כך  על  התקבלה  בו  המועד  הוא  הלימודים  ביטול  מועד 

 במזכירות האקדמית. 

הספר   :רייהספ .8 בבית  הלומדים  הסטודנטים  כלל  את  משרתת  הנה    .הספרייה  הספרייה 

   .ספריית עיון בלבד

תעודות הסמכה של בית הספר, הניתנות לבוגרי תכניות הלימוד    : ביטוח אחריות מקצועית .9

 הביטוח לצורך פוליסת אחריות מקצועית.   המקצועיות, מוכרות ע"י חברות

וענישה .10 יקפמשמעת  סטודנט  כל  המשמעת :  בתקנון  כמוגדר  המשמעת  כללי  מילוי  על    יד 

. אי ציות לתקנון זה ו/או ביצוע עבירה פלילית  המלא, המפורסם באתר האינטרנט של ביה"ס

בתקנון.   המפורטים  לעונשים  צפוי  והתנכלות(  מינית  הטרדה  לטיפול  )לרבות  הקמפוס  נציב 

   ראש מנהל סטודנטים.  – בהטרדות מיניות

  שלא במסגרת הלימודים,תלמידי ביה"ס לטפל    לעחל איסור מוחלט    בלימודי הסמכה, .11

   .לפני קבלת תעודת הסמכה

 

 

 וחתימה עליו מחייבת אותי. ביה"ס הנני מסכים עם כל הסעיפים המופיעים בתקנון  
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