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 תש"ף סמסטר ב' -הוראות הרשמה לשמיעה חופשית
 

 כניסה להרשמת משתמש חדש/קיים 

 .לאחר הרישום וביצוע תשלום דמי פניה תקבל אישור למייל על קליטת הרישום 

  יש לפנות למזכירות  – רישום אדמיניסטרטור )יועץ מחלקתי(* תתקיים באמצעות לקורסיםהרשמה

ישום. לאחר הרישום יש לבירור האפשרות לרישום במסגרת שמיעה חופשית ולביצוע הר המחלקות

 ולשלם את שכר הלימוד עבור הקורס/ים. ,תשלום חוב <---חשבוןמצב <--- לאינברלהיכנס 

 * לקורסי סמסטר ב' בלבד. 

 ש"ש במצטבר במסגרת שמיעה חופשית. 13-**לא ניתן ללמוד יותר מ

 

 -שעות מזמן הרישום 4התשלום לקורסים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי במערכת. אם לא יבוצע תשלום תוך 

 ימחקו.הקורסים 

 

 מגבלות על רישום לקורסים:

  שעות. 4במקרה ששכר הלימוד לא שולם, הקורסים ימחקו בתוך 

  לא ניתן יהיה להירשם במקרים של חפיפת מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים במערכת השעות

 (.ניברסיטהתקנון האוהאישית )חפיפה זו אסורה על פי 

 .אי עמידה בתנאי קדם ו/או בדרישות מקדימות לקורס 

  ש"ש  13שיבוץ מעל מכסת השעות השנתיות המורשות על פי תכנית הלימודים )מקסימום

 במצטבר(.

לא  לגשת לבחינה. ולא יהיה רשאיאת הקורס  למדיחשב כמי שלא  ללא רישוםסטודנט אשר יכנס לשיעורים 

 רישום רטרואקטיבי. יתאפשר

 

 סיום הרשמה
לוודא כי הקורסים הרשומים ב"מערכת מידע אישי לסטודנט" )מערכת  הסטודנט להיכנסלאחר התשלום, על 

 רשימה( משקפים במדוייק את מצב ההרשמה. -שעות

 .למדור תכניות לימודים ומעקבבכל חוסר התאמה ברישום יש לפנות 

ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג  10אם לא נקבל הערותיך תוך 

את הרשמתך לכל דבר ועניין, כולל לנושא  במערכת "מידע אישי לסטודנט" משקף בצורה נכונה ומדוייקת

 גובה שכ"ל המחושב לפי מספר הקורסים אליהם נרשמת.

 
 שכר לימוד לשנת הלימודים תש"פ

 

 ₪. 1,120 -ש"ש( פרט לאנגלית  1* שכר הלימוד לשעה שנתית )

 ₪. 1975 -ש"ש( במחלקה לאנגלית שפה זרה  1* שכר לימוד לשעה שנתית )

 מחוייב בתשלום אחד.₪  3360רישום לקורסים עד סכום כולל של  .1

 ומעלה ניתן לשלם בשלושה תשלומים בכרטיס אשראי.₪  3361רישום לקורסים בסכום כולל של  .2

מגובה מחיר של שמיעה חופשית.  50%-ש"ש יחוייבו ב 6תיכוניסטים שירשמו לקורסים עד היקף של  .3

 . התשלומים יהיו צמודים, כאמור לעיל.שמיעה חופשית מעבר לשעות אלו יחוייב בתעריף מלא של

 

 ביטול לימודים:
( יחוייב במלוא שכ"ל גם אם לא השתתף 4.3.2020סטודנט המודיע על ביטול הרשמתו לאחר תחילת הסמסטר )

 בלימודים.
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