כתב התחייבות -תקנון הקמפוס ללימודי תעודה
 .1אי תשלום שכר הלימוד במלואו ובמועדו תאפשר להנהלת האוניברסיטה למנוע השתתפות הסטודנט בקורס
ו/או השתתפותו בבחינות ו/או לעכב כל תעודה ו/או כל מסמך אחר הקשור לקורס.

פרטי הקורס
 .2הסטודנט מצהיר כי בדק את תכנית הלימודים ואת התשתיות ,כי הן מספקות אותו לכל דבר ועניין ולא תישמע
מפיו כל טענה ודרישה בעניין זה.
 .3ידוע לסטודנט כי פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי .כמו כן ידוע לתלמיד והוא מסכים כי
האוניברס יטה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא לפתוח את הקורס אליו נרשם .במקרה כאמור ,תחזיר
האוניברסיטה לסטודנט את כל התשלומים ששילם בגין הלימודים בקורס ,לרבות דמי ההרשמה.
 .4ידוע לסטודנט והוא מסכים כי ייתכנו שינויים במועד תחילת הקורס ובמועד סיומו ,וכן ייתכנו במהלך הקורס
שינויים בתוכנית הלימודים ,בזהות המרצים ,בימי הלימוד ושעות הלימוד ובמיקום הפיזי של הלימודים על פי
צרכי האוניברסיטה.

ביטולים ופרישה
במקרה של ביטול הרשמה יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים:
 .1ביטול עד  15יום לפני מועד פתיחת הקורס – אין חיוב בשכר לימוד .
 .2ביטול ההרשמה החל מ  15יום ואילך לפני מועד פתיחת הקורס – יחויב ב 25% -מגובה שכר הלימוד המלא
לקורס.
 .3ביטול ההשתתפות בקורס מיום פתיחתו ועד  14יום לאחר פתיחתו – יחויב ב 50% -מגובה שכר הלימוד
המלא לקורס.
 .4ביטול השתתפות בקורס  14יום לאחר פתיחתו – חיוב בתשלום שכר לימוד מלא של הקורס.
 .5במקרה של התנהגות לא נאותה (כגון הטרדת מרצה ,משתלם אחר) או כל התנהגות שאינה ראויה (על פי
שיקולי הנהלת האוניברסיטה) יבוטלו לימודיו של הסטודנט ללא החזר כספי.
 .6בקורסים בהם נדרש תשלום של דמי הרשמה כל הכללים שפורטו בסעיפים  1-5יחולו במלואם.

 .7אם יחליט הסטודנט לבטל ו/או להפסיק השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא" ,המועד הקובע" ליום הביטול
יהיה יום קבלת הודעתו של התלמיד בכתב אצל מזכירות האוניברסיטה ,בה הוא מודיע במפורש על רצונו לבטל
ו/או להפסיק את הקורס (להלן" :הודעת הביטול") .הודעת הביטול תישלח ,בדוא"ל ,בפקס או בדואר רשום,
בהתאם לפרטי הקשר עם האוניברסיטה המופיעה בכותרת טופס ההרשמה .על הסטודנט יהיה לוודא את
קבלת הודעת הביטול .הודעה שתישלח בדוא"ל או בפקס לאחר  16:00תיחשב כאילו התקבלה ביום העסקים
שלאחר מועד המשלוח.
 .8החזרים על-פי כתב התחייבות זה יבוצעו ע"י האוניברסיטה בתוך  30ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.
 .9ידוע לי כי לאוניברסיטה תקנות ,הוראות ,סדרים ,נהלים וכללים אחידים שנקבעים מעת לעת על ידי מוסדותיה,
ובכלל זה תקנות שכר לימוד ,פרטים אינפורמטיביים שונים ,סדרי הרשמה ,כללי שימוש במחשב ,החלטות
גורמים מוסמכים ,דרישות ,קריטריונים ותנאים אקדמיים ,תקנונים אקדמיים הוראות משמעת ,לוחות זמנים
וכו'.
 .10ידוע לי כי כל הנ"ל (להלן" :ההוראות") מתפרסמים ותעדכנים באתר האינטרנט של האוניברסיטה ,שכתובתו
הינה www.biu.ac.il ,וכן בחוברות ובמידעונים שונים שמוציאה האוניברסיטה ובפרסומים שוטפים על גבי
לוחות המודעות ו/או בהודעות שנשלחות לסטודנטים ,לרבות בדואר אלקטרוני.
 .11ידוע לסטודנט שהנהלת האוניברסיטה תהיה רשאית למנוע ממנו להמשיך לימודיו באוניברסיטה ו/או לגשת
למבחנים מטעמה ו/או לגשת למבחנים מטעם הרשות הבוחנת ו/או לא להעניק לו ציון מגן ,אם לא יקיים
התחייבויותיו בהתאם לכתב התחייבות זה ולתקנון המשמעת של האוניברסיטה.
 .12הסטודנט מצהיר בזאת כי קרא היטב ובעיון את תכנית הקורס ,הבין את תוכנה וכי הובהרו לו תנאי הרשות
הבוחנת לגבי הרשאה לגשת לבחינות .הסטודנט מאשר בזאת כי לא יהיו לו תביעות כלשהן כלפי האוניברסיטה
ו/או אחרים אם לא ייכלל ברשימת הנבחנים מטעם המוסד או אם לא יקבל תעודת גמר בשל אי עמידה בתנאים
הנדרשים ע"י הרשות הבוחנת.
כללי
 .1האוניברסיטה לא תהיה ,בשום דרך ואופן ,במישרין ו/או בעקיפין (לרבות לא כלפי צד שלישי כלשהו) ,אחראית
כלפי הסטודנט לכל נזק ו/או חבות ו/או עלות ו/או הוצאה ,ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ,שייגרמו ו/או
שעלולים להיגרם לסטודנט בקשר ללימודים באוניברסיטה .סעיף זה כולל הגעה ללימודים וחזרה מהלימודים.
 .2שום התנהגות מצד האוניברסיטה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי כתב התחייבות זה או על-
פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור ,ההסכמה,
הדחיה ,השינוי ,הביטול או התוספת נעשו מפורשות מראש ובכתב ע"י האוניברסיטה.
 .3סטודנטים הלומדים בקמפוס ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן ,לא יקבלו כרטיס סטודנט.

