הצהרת הנרשם ללימודי צבירה במסגרת היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון
 .1אני מאשר/ת בזה שנוהלי הלימוד שלהלן הובאו לידיעתי ואני מתחייב/ת לעמוד בהם:
 )1עלי להמציא ליחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ,לפני תחילת הלימודים ,את
"בקשה לרישום למקצוע" המאושר ע"י מזכירות הפקולטה" .
 )2ניתן להחליף ולשנות מקצועות לימוד עד שבועיים מיום הפתיחה הרשמי של הסמסטר.
 )3לא תאושר הכרה לבעלי ציון נמוך מ 65-במקצוע שנלמד.
 )4תקופת ההכרה לציונים הינה עד  5שנים לפני הקבלה ללימודים סדירים בטכניון.
 )5המקצועות שיוכרו לתואר ייקלטו עם ציון.
 )6רישום למקצוע חוזר בלימודי צבירה מסיבה כלשהי ,יזכה את הסטודנט בהנחה בסך 5%
מגובה התשלום בגין המקצוע.
 .2סדרי תשלום
 )1שכר הלימוד ישולם מראש בעת ההרשמה .ניתן לחלק לתשלומים.
 )2חיילים בשירות חובה ייהנו מהנחה ,בתנאי שיגישו אישור רשמי ועדכני מצה"ל.
 )3אם יבטל המועמד את הרשמתו תוך שבועיים מיום פתיחת הסמסטר ,יוחזר לו שכר לימוד
בניכוי  10%לכל מקצוע .לאחר מועד זה לא יוחזרו כספים.
 )4במידה והמקצוע אליו נרשם המועמד לא יינתן מסיבה כלשהי או שלא תאושר השתתפותו
של המועמד במקצוע ,יוחזר שכר לימוד במלואו.
 .3חובות התלמיד לנושא תשלומים
 )1סטודנט שיאחר בתשלום סכום כלשהו ליחידה ,הרי שמבלי לגרוע מזכות הטכניון לכל סעד
אחר ו/או נוסף המוענק לו מכח כל דין ,יישא הסכום שבפיגור ריבית בשיעור שיגבה במועד
תחילת הפיגור בנק לאומי לישראל בע"מ בגין חריגה מאשראי מאושר.
 )2כל עוד יפגר סטודנט בתשלומיו ,לא תאפשר לו היחידה לגשת לבחינות ולא יוענקו לו אישור
לימודים וגיליון ציונים.
 )3עלות עמלות של המחאות חוזרות ישולמו ע"י הסטודנט.
 )4אין באמור בפסקאות  3.1ו  3.2-כדי לגרוע מזכות היחידה להפסיק את לימודיו של סטודנט
שיפגר בתשלום כלשהו .אם היחידה תשתמש בזכות זו ,לא יהיה עליה להחזיר לסטודנט
שלימודיו יופסקו את הסכומים ששילם עד לאותו מועד ,כולם או מקצתם ,או כדי לגרוע
מחובת הסטודנט לפרוע את כל חובותיו ליחידה.
 )5על הסטודנט להודיע ליחידה מיד על כל שינוי בכתובתו או במספרי הטלפון שלו.
 .4הנני מתחייב/ת לקיים את נהלי הלימוד הנ"ל ובאם תמצא הצהרתי ,בהתאם לסעיף  1דלעיל,
כבלתי נכונה ,תבוטל הרשמתי למפרע ולא יוחזר לי שכר הלימוד ששילמתי עבור כל מקצועות
הלימוד אליהם נרשמתי.
 .5למדתי בטכניון בעבר ולא סיימתי את לימודיי (נא סמן/י):

 /לא

כן

 .6הייתי סטודנט/ית בטכניון ,כעת אני בהפסקת לימודים (נא סמן/י):
(אם כן ,יש לצרף מכתב הפסקת לימודים).

כן

 .7אני לומד/ת בלימודי חוץ בתקופה שלא עולה על  4סמסטרים (נא סמן/י):
 .8צברתי עד כה במסגרת לימודי חוץ פחות מ 60-נקודות (נא סמן/י):

_____________
שם המצהיר/ה

_____________
חתימה

כן

 /לא
 /לא

כן
 /לא

______________
תאריך

