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 המרכז ללימודי תעודה ומקצוע תקנון לימודים

 

 )התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אולם האמור בו חל על גברים ונשים כאחד(

 

 תלמידים ותלמידות יקרים!

 .לקרוא בעיון את הנהלים הבאים, המחייבים את כלל התלמידים בלימודי תעודה יםמתבקש כםהנ
תקנון המכללה האקדמית אשקלון חל על כל באי הקמפוס בשינויים המתחייבים. עליכם לקרוא  ,בנוסף

 את כללי ההתנהגות והמשמעת הכלליים החלים על כל תלמידי הקמפוס ולפעול על פיהם.

 פרטי הקורס .1

  האמצעים העומדים לרשות הקורס ומצא שהם  כי בדק את תכנית הלימודים ואתהתלמיד מצהיר
 .לא תישמע מפיו כל טענה ודרישה בעניין זה .אותו לכל דבר וענייןמספקים 

 ידוע לתלמיד והוא מסכים  ,ידוע לתלמיד כי פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי. כמו כן
שלא לפתוח את הקורס אליו נרשם. במקרה כאמור,  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית מכללהכי ה

 .מדמי ההרשמהלמעט  ,לתלמיד את כל התשלומים ששילם בגין הלימודים בקורס מכללהתחזיר ה
 ייתכנו  מוכן,כ .ידוע לתלמיד והוא מסכים כי ייתכנו שינויים במועד תחילת הקורס ובמועד סיומו

וכנית הלימודים, בזהות המרצים, בימי הלימוד ושעות הלימוד ובמיקום במהלך הקורס שינויים בת
 המכללה.הפיזי של הלימודים על פי צרכי 

  

 תשלום דמי רישום .2

  דמי רישום ישולמו בנוסף על תשלום הקורס בעת ביצוע הרישום ולא יוחזרו  – ₪ 300דמי רישום בסך
 הקורס. במקרה של ביטול

  

 נוכחות בשיעורים .3

  ואף להגיש את עבודת הגמר  ,לקבל תעודת גמרותנאי מקדים הנוכחות בשיעורי הקורס הינה חובה
 .במהלך הקורסנקבע שמועד ב

  ,להמציא אישור )מחלה, מילואים וכד'( כנגד השיעורים שהחסיר נדרש  התלמידעל כל היעדרות. 

  מהקורס  20%א יעלה על עדרויות לימהקורס. סך הה 85%מינימום בכל מקרה, נוכחות החובה הינה
 .)גם המאושרות(

  במקרה של מחלוקת בין התלמיד ובין המערכת המנהלית על נושא הנוכחות , המערכת המנהלית היא
 . מחייבתה
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 הפסקת לימודים .4

תלמיד שהפסיק את  .בכתב בלבדחייבת להגיע למזכירות המכללה כוונה של התלמיד להפסיק לימודים 
על פי הנהלים  ר לימוד, יחויב בשכמכללהידי רשויות ה-שלימודיו הופסקו עללימודיו ביוזמתו או 

 .(לקמן 10הנחיות בעניין זה ראו סעיף המקובלים )

  

 מטלות כיתה .5

 פי הנחיית המרצה. כל איחור יגרור עיכוב בקבלת התעודה/ציון-עבודות/תרגילים יש להגיש בזמן על. 
  פרטים על כך בנוהלי הקורס כפי לכל מסלול לימודציון עובר במטלות ובמבחנים נקבעים בהתאם .     

 שיפורסמו על ידי המרצה או מזכירות המכללה.
 .ציונים יפורסמו באתר בלבד. לא ימסרו ציונים בטלפון 

  כפופה לנוהלים שיקבעו על ידם בכל קורס.קבלת תעודת גמר של גופים ממלכתיים או גורמים מממנים  

  

 פרסום הודעות שונות .6

  או באמצעות המייל. כל תלמיד חייב לעקוב מכללה ההודעות שוטפות מתפרסמות באתר האינטרנט של
 .אחריהן ולנהוג על פיהן

 אחראית להעביר הודעה אישית לכל תלמיד ותלמידהמכללה אינה  מזכירות. 

  

 מסירת אינפורמציה אודות תלמידי התוכנית .7

, יוצ"בבנוגע לפרטים אישיים, תוכנית לימודים וכפי החוק "חוק הגנת הפרטיות" לא יימסר מידע -על
 .לאף גורם, למעט גורמים מוסמכים

 משמעת .8

 עבירת משמעת היא אחת מאלה המנויות להלן:

 .אי ציות להוראות רשויות המכללה, מוריה או עובדיה 

 .מסירת ידיעה כוזבת למכללה, רשויותיה, מוריה או עובדיה לשם קבלת זכויות במכללה 
  בבחינות ובעבודות המוטלות על התלמיד.הונאה 

     הפרת תקנות המשמעת המפורטות בתקנון המכללה האקדמית אשקלון החלות על כל תלמידי
 מפורסם באתר המכללה האקדמית אשקלון. המכללהתקנון המכללה, 

 .פגיעה או השחתה של ציוד או מתקן בשטח הקמפוס 

https://www.aac.ac.il/students/sample-page/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%94/
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 .איחורים ו/או חיסורים בהיקף חורג מהכללים וללא הצדקה 

 .פגיעה בכבוד המכללה, עובדיה ומוריה 
 .פגיעה שיש בה משום גזענות הן בעובדי המכללה והן בתלמידיה        
 
 כללי .9

  לא תהיה, בשום דרך ואופן, במישרין ו/או בעקיפין )לרבות לא כלפי צד שלישי כלשהו(, המכללה
אחראית כלפי התלמיד לכל נזק ו/או חבות ו/או עלות ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים ו/או 

. סעיף זה כולל הגעה מכללהתוצאתיים, שייגרמו ו/או שעלולים להיגרם לתלמיד בקשר ללימודים ב
 .חזרה מהלימודיםללימודים ו

  פי תנאי כתב התחייבות זה או -לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על המכללהשום התנהגות מצד
פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, -על

 .ב ע"י האוניברסיטהההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות מראש ובכת

  לא יקבלו כרטיס סטודנטהמכללהתלמידים הלומדים במסגרת לימודי תעודה של ,. 

 התחייבות כספית –תקנון שכר לימוד  .10

  אני מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים , סדרי ההרשמה , הדרישות , תוכן הוראות ההרשמה ותוכן
ידועים לי כל הכללים  ,כמו כןמפרסת המכללה מעת לעת. הפרטים המידעיים לתלמידי התוכנית , כפי ש

 .והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד

  ידועים לי כל ההסדרים , הפרטים , התנאים והדרישות ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של
 המכללהכים/ה כי החלטת , ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מס המכללההנהלת 

בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה 
 .האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין , כמו יתר ההחלטות האקדמיות

  2021יולי ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו צמודים למדד. 
  והבקשה  המכללהמועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעה בכתב למזכירות

אושרה על ידי המזכירות. אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על הפסקת לימודים , תגרור המשך 
 .חיוב שכ"ל

 דוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך הקורס, יהיה כמפורט להלןי : 

 .₪  300אין החזר על דמי הרשמה בסך  .1
 . אין חיוב בשכר לימוד –לפני מועד פתיחת הקורס  ימים 7ביטול עד  .2
מגובה שכר הלימוד  %25 -יחויב ב –ואילך לפני מועד פתיחת הקורס  ימים 7ביטול ההרשמה החל מ  .3

 .המלא לקורס
מגובה שכר הלימוד  %50 -יחויב ב –יום לאחר פתיחתו  14ביטול ההשתתפות בקורס מיום פתיחתו ועד  .4

 .המלא לקורס
 .חיוב בתשלום שכר לימוד מלא של הקורס –יום לאחר פתיחתו  14ביטול השתתפות בקורס  .5

 תהיה רשאית למנוע ממנו להמשיך לימודיו במסגרת לימודי תעודה מכללה ידוע לתלמיד שהנהלת ה
תחייבויותיו בהתאם לכתב ו/או לגשת למבחנים מטעמה לשם קבלת התעודה, אם לא יקיים ה

 .מכללההתחייבות זה ולתקנון המשמעת של ה
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 שינוי תקנון 

המכללה רשאית לשנות כל הוראה ותקנה המופיעות בתקנון זה או בתקנון אחר של המכללה האזורית 
 ו/או המכללה האקדמית אשקלון.

 החתום:קראתי את התקנון הבנתי את הוראותיו ואני מסכים להן. ולראיה באתי על 

 

 שם משפחה:_____________  שם פרטי:______________  מס' ת.ז: _______________

 

 חתימה________________ תאריך: _____________               

 

 


