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 (אוניברסיטה להלן) אילן בר אוניברסיטת: אל

 :התחייבות

 ה/מצהיר הנני. חופשי שומע ה/כתלמיד אילן בר באוניברסיטת ללמוד בזה ת/מבקש מטה ה/החתומ אני

, לה הנראים  מצעיםבא לנקוט רשאית האוניברסיטה וכי, ומלאים נכונים לעיל שמסרתי הפרטים שכל

 .מטעים או/ו כוזבים נתונים מסירת של במקרה, לימודים הפסקת או הרשמה ביטול כולל

 ידי על לעת מעת שנקבעים ,אחידים וכללים נהלים, סדרים, הוראות, תקנות לאוניברסיטה כי לי ידוע

 גורמים החלטות,  הרשמה סדרי, שונים אינפורמטיביים פרטים, לימוד שכר תקנות זה ובכלל, מוסדותיה

 כי לי ידוע'. וכיוב משמעת הוראות, אקדמיים םתקנוני, אקדמיים ותנאים קריטריונים, דרישות, מוסמכים

 הינה שכתובתו, האוניברסיטה של האינטרנט באתר ומתעדכנים מתפרסמים"( ההוראות: "להלן) ל"הנ

 WWW.BIU.AC.IL  שוטפים בפרסומים האוניברסיטה שמוציאה שונים ובמידעונים רותבחוב וכן. 

 באתר כולל, בפרסומים לעיין ת/ומתחייב כעת התקפות ההוראות את והבנתי קראתי כי ת/מאשר אני

 הנובע כל על, כן לעשות האחריות כי לי ידוע. שוטף באופן ל"הנ בהוראות ולהתעדכן, ל"הנ האינטרנט

 עצמי על ת/מקבל אני. ההוראות את הכרתי לא או ידעתי לא כי בטענה שתמשא לא וכי עלי מוטלת, מכך

 לימודי במשך לעת מעת יעודכנוו שיפורסמו וכפי שפורסמו כפי, אותההור את לקיים ת/ומתחייב

 .באוניברסיטה

 ותשלומים חובה תשלומי, הלימוד שכר את לשלם ת/מתחייב אני, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי

. לעת מעת שיהיו כפי, המוסמכים הגורמים ומהחלטות הרלוונטיות מההוראות וכמתחייב מועדב, נלווים

 סעד מכל לגרוע מבלי, וכי פיגורים הצמדה הפרשי יגרור ים/בתשלומ פיגור כי ה/מסכימ ואני לי ידוע

 וחסימת לימודים הפסקת בהן) שונות בסנקציות לנקוט האוניברסיטה תוכל, כזה במקרה אחר חוקי

 .הרלוונטיות בהוראות כאמור, הכל –( שירותים

, לימודים הפסקת על ההודעה אופן בדבר ודרישותיה האוניברסיטה נהלי לי ידועים כי ת/מאשר אני
 קבלת למועד בהתאם לימוד בשכר החיוב ומדרגות כזו הודעה להפנות יש אליו המוסמך הבלעדי הגורם

 .אחרת בדרך להודעה תוקף כל יהיה לא כי לכך ת/ומודע בהתאם לפעול ת/מתחייב אני. ההודעה

 בקשר או לימודיי במהלך שימוש בו שאעשה או לידי שיגיע האוניברסיטה רכוש לכל ת/אחראי הנני

 כל לאוניברסיטה ואשלם, אובדנו על או כאמור לרכוש נזק כל על מיד לאוניברסיטה ואודיע אליהם

 .לו שיגרם אובדן או נזק כל בגין או האמור הרכוש בהחזרת פיגור קבע אחר פיצוי וכל עלי החל תשלום

 ויאה הולמת בצורה להתנהג ה/התלמיד את מחייב אילן בר אוניברסיטת של הדתי אופייה כי לי ידוע

 ראש כיסוי לרבות, מכך הנובעים ההסדרים לכל בהתאם גלנהו עצמי על ת/מקבל ואני דתי למוסד

 .ותלמידות ידיםלתלמ צנוע ולבוש לתלמידים

 מטעם מידע גם אלי יועבר, אילן בר אוניברסיטת ידי על אלי שיישלח מידע עם ביחד כי ה/מסכים אני

           .לסטודנטים המיועדים' וכו הנחות, מבצעים, פעילויות בדבר שונים גופים

 

http://www.biu.ac.il/

