
 

 

 לאישור הנרשם ללימודים

 :אני מאשר בזה שנוהלי הלימוד שלהלן הובאו לידיעתי ואני מתחייב לעמוד בהם .1

i. את טופס אישור מורה , לפני תחילת הלימודים, עלי להמציא ליחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ
 .המקצוע להשתתפותי בשיעורים

ii.  מיום הפתיחה הרשמי של הסמסטרלא ניתן להחליף ולשנות מקצועות לימוד אחרי שבועיים. 

iii. שנים  5למקצוע שנלמד בתקופה העולה על  65-בשום מקרה לא תאושר הכרה לבעלי ציון נמוך מ
 .לפני מועד קבלתי ללימודים סדירים בטכניון

iv. ייקלטו עם ציון, המקצועות שיוכרו לתואר. 

v. תשלום בגין מגובה ה 5%יזכה את הסטודנט בהנחה בסך , רישום לקורס חוזר מסיבה כלשהי
 .סורהק

 

 סדרי תשלום .2

 .ניתן לחלק לתשלומים. שכר הלימוד ישולם מראש בעת ביצוע ההרשמה

 .ל"מצה 435/2 'מהנחה ניכרת בתנאי שיגישו אישור בטופס מס ייהנוחיילים בשירות חובה 
 יוחזרו לו דמי, באם יבטל המועמד הרשמתו תוך שבועיים מיום פתיחת הסמסטר

 .לאחר מועד זה לא יוחזרו כספים. לכל קורס 10%ההשתתפות בניכוי 
 .יוחזרו דמי ההשתתפות במלואם, נתן מסיבה כלשהיילא י במידה והמקצוע אליו נרשם המועמד

 

 חובות התלמיד לנושא תשלומים .3

i.       הרי שמבלי לגרוע מזכות הטכניון לכל סעד אחר , יפגר הסטודנט בתשלום סכום כלשהו ליחידה

במועד תחילת , הסכום שבפיגור ריבית בשיעור שיגבה יישא, או נוסף המוענק לה מכח כל דין/ו

 .מ בגין חריגה מאשראי מאושר"בנק לאומי לישראל בע, הפיגור

ii.        כל עוד יפגר סטודנט בתשלומיו לא תאפשר לו היחידה לגשת לבחינות ולא יוענק לו אישור

 (.גיליון ציונים)לימודים 

iii.       י הסטודנט"העמלות של ההמחאות החוזרות ישולמו ע עלות. 

iv.        כדי לגרוע מזכות היחידה להפסיק לימודיו של סטודנט שיפגר  5.2 -ו 5.1אין באמור בפסקאות

ולא יהיה עליה להחזיר לסטודנט שלימודיו יופסקו , תשתמש היחידה בזכות זו. בתשלום כלשהו

או כדי לגרוע מחובת הסטודנט לפרוע , ו מקצתםכולם א, את הסכומים ששילם עד לאותו מועד

 .את כל חובותיו ליחידה

v.      על הסטודנט להודיע ליחידה מיד על כל שינוי בכתובתו או במספרי הטלפון שלו. 

 

  -כבלתי נכונה , דלעיל 1בהתאם לסעיף , ובאם תמצא הצהרתי  "להנהלי הלימוד הנני מתחייב לקיים את נ .4

 .יוחזר לי שכר הלימוד ששילמתי עבור כל מקצועות הלימוד אליהם נרשמתי תבוטל הרשמתי למפרע ולא
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