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בס“ד

תנאי רישום ותקנון
הסכם רישום:
 .1ידוע לי כי התכנית כוללת לימודי תואר ראשון של האוני' הפתוחה במדעים – בהדגשת מדעי המחשב ,ולימודי
מעטפת מטעם מרכז י.נ.ר הכוללים לימודי יהדות ,וכן תגבורים בהתאם לצורך.
 .2לימודי התואר מתבצעים במסגרת תכנית מובנית האורכת כ  4שנות לימוד .כל שינוי ו/או חריגה מהתכנית הינה
באחריות התלמידה בלבד.
 .3ידוע לי כי שכר הלימוד לתואר משולם ישירות לאוני' הפתוחה .שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם
לדרישות המועצה להשכלה גבוהה והאוני' הפתוחה וכפוף לשינויים ועדכונים של מוסדות אלה .למרכז י.נ.ר אין
כל שיקול דעת בעניין זה ,ולכן כל התנהלות כספית תופנה לאופ' באופן ישיר.
 .4ידוע לי כי שכר הלימוד למרכז י.נ.ר עומד על סך של  ₪ 500לחודש עבור השנתיים הראשונות בהם מתקיימים
לימודי היהדות.
 .5ימי הלימוד בתכנית יהיו בימי ב' וד' בין השעות  09.00ל  .16.00במידת הצורך ,יתקיימו ימי לימוד נוספים ,בהתאם
לקורסים ,לצורך בתגבור ובמערכת השעות של התכנית .הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
בתכנית הלימודים ,בסגל המרצים ,בזמני ההרצאות ובמספר השיעורים והשעות בהתאם למספר התלמידות
ובאופן שאינו פוגע בקו הכללי המתוכן
 .6דמי ההרשמה בסך  ₪ 300ישולמו במעמד ההרשמה למרכז י.נ.ר .דמי הרישום אינם מוחזרים גם במקרה של
ביטול לימודים.
 .7שכר הלימוד למרכז י.נ.ר יוסדר בתחילת כל שנת לימוד ,טרם פתיחת הלימודים באמצעות שיקים  /כרטיס
אשראי .שכר הלימוד לאוני' הפתוחה – בהתאם למדיניות הסדרי שכ"ל של האוני' הפתוחה.
 .8הלימודים במרכז כפופים לתקנון המרכז .בכלל זאת מדיניות ביטול לימודים ,כללי התנהגות ,צניעות ,אתיקה
וכו' .תקנון הלימודים מופיע באתר י.נ.ר ,בלוח מודעות ומחולק לתלמידות בתחילת כל שנת לימודים.
 .9ידוע לי כי כל השיעורים המועברים במרכז מוקלטים ומוסרטים .זאת לצורך מתן אפשרות להשלמת השיעורים
ומעקב ההנהלה והועדה הרוחנית.
 .10הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסקת לימודים של תלמידה כאשר לדעתה אין התאמה או מכל
סיבה שהיא פוגעת בניהול הקורס ו/או המרכז וזאת עפ"י הודעה מראש של  7ימים לפני מועד הפסקת
השתתפותה בקורס.
 .11ידוע לי כי קבלת התואר האקדמי מותנית בעמידה בכל דרישות האוני' הפתוחה וכי כל התנהלות בעניין התואר
הינה מול האוני' הפתוחה בלבד.
 .12הנני מצהירה ומסכימה בזאת כל עניין שיצטרך בירור,או כל טענה ו/או תביעה אם תהיה לי כלפי המרכז ,מקבל
אני על עצמי בקניין גמור על פי ההלכה ועל פי חוק הבוררות התשכ"ח ) (1968את הסכמתי לדון אך ורק בביהמ"ד
"שערי הלכה ומשפט"

אני החתומה מטה מצהירה בזאת כי כל הפרטים שמלאתי נכונים
וכי קראתי וקיבלתי את תנאי הרישום
שם ___________

תאריך ___________

חתימה ___________
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