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 __ _____ :  _____________________________ שם פרטי _________________________  : שם משפחה

Family Name:___________________________     First Name:_______________________________ 

                מס' תעודת זהות / מס' דרכון : ____________________         תאריך לידה: ____________________   מין: ז / נ

 _________________________________טרוני:אלק דואר__       __ _________________________ ד: _____ טלפון ניי

 עיר: _________________   מיקוד: _____________ ____________________________________________ כתובת:  

 

 :קורסדרישות מקדימות להתחלת ה

  וטרינריה.רוקחות  ,, רפואת שינייםכללית רפואה אחת מהפקולטותה ללאוניברסיטקבלה  .1

 הנ"ל  טופס הרשמהחתימת הנרשם על תקנון הקורס  +   .2

    שכר הלימודתשלום  .3

 

 קורס: שכר לימוד ל

   ., מזומן או העברה בנקאית תשלומים 3: באשראי עד לשלםניתן    ₪  2500 ס הינו:שכר הלימוד לקור

 שם החשבון : שילוב לימודים בחו"ל     223892מס' חשבון:  772( סניף 12בנק פועלים ) פרטי חשבון בנק:

 

 תנאים כלליים: 

 ו/או תקנה רלוונטיים אחרים. הוראות כל שיהיו מעת לעת וכן הנרשם מאשר כי חלים עליו כל תנאי תקנון הקורס המצורפים וכן כפי  -

התכנים האקדמים בצורה  והעברת בע"מ( עושה כל שביכולתה להצלחת התלמיד בקורס חברת יוניברסיטי )"שילוב לימודים בחו"ל  -

 המקצועית ועדכנית ביותר.

 ווטסאפ תאפליקציי באמצעות דואר אלקטרוני, רלוונטי על הקורס הכנה מידע סכים לקבלתאני מ ( ומסרוניםSMS לידיעתך .)-  בכל

 .  מטעמנו כל מידעשלב, תוכל לבקש להפסיק 

  אני החתום מטה מאשר בזאת כי הפרטים המופיעים בטופס זה לעיל נכונים וכי קראתי, הבנתי ואני מסכים לכל האמור בתקנון

 הקורס ובטופס רישום לרבות ההתחייבות לשכר הלימוד בקורס זה לעיל.

 

          
 

 ________________________: תאריך                     :______________________חתימת הנרשם

  הרשמהטופס 

 זיקה/ ביופי פיזיקהקורס 

 2020ליולי  6יום ב' : תחילת קורס
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 הכנה תקנון קורס

 
 
 
 

   _____________ 

 :ימי לימוד

כי הקורס יועבר בכיתות המושכרות ע"י יוניברסיטי  נרשםידוע ל•

ר"ג  5ידע פלוס" ברח' ז'בוטינסקי  לימודים בחו"ל במרכז הדרכה "

 או כל מקום אחר הראוי להפעלת כיתה והדרכה. 

שעות  30-40-)כשעות לכל מפגש  3-4של ם מפגשי 10כולל קורס ה•

 לימוד אקדמאיות( 

   2020ליולי  26 -ויסתיים ב 2020ליולי  6 -הקורס יפתח ב•

 .13:30 - 9:30בשעות :ימי לימוד 3בשבוע הדרכה מתקיימים •

 .עילוח זמנים שבו משתתפים בקורס יקבלוה•

התאמות ושינויים במפגשים במידת הצורך הנהלת הקורס תבצע •

 .הכיתהוסדר הרצאות לפי קצב הלמידה של 

 

 

 :בקורס התנהגות

המרצים תלמידים, כללי המשמעת והתנהגות המפורטים למטה יחולו על כל ה

 .ועובדי המנהלה של הקורס

 יש להגיע בזמן לשיעור, תלמידים שיאחרו לא יורשו להיכנס.•

 אין להשתמש במכשיר הטלפון הנייד במהלך השיעור.•

 הכיתות.במרחב יש לשמור על שקט •

יש להימנע מהתנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או •

 ברכושם של הזולת.

/ מחשבים / ציוד  יש להימנע מפגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש•

 .של תלמידים אחרים

 תחמורות ופליליו הן עבירות ,על רקע מיניהטרדה מינית והתנכלות •

 .המלוא חומרויטופלו ב

 .מכובדו בלבוש הולםיש להגיע ללימודים, •

 .במהלך ההרצאותאין לאכול •

 

 כללי:

של יוניברסיטי לימודים בחו"ל מיועד להכנה  ביופיזיקהקורס •

אונ' שנה א' בשל  ביופיזיקהפיזיקה/קראת הלימודים של קורס ל

. תכני הקורס מותאמים ומקיפים ההונגריות ואונ' נוספות באירופה

 .בשנה א'ם הנלמדים את נושאי

אך  התקבלו ללימודיםלתלמידים ש חובהאינו הרשמה לקורס •

   מקצועית לקראת שנה א'. טובה ותהווה הכנה השתתפות 

ל את לושכ  Moodleאונליין למערכת מודול יקבל גישה  נרשםכל •

 נושאים הנלמדים בקורס.ב ותרגול מצגות הקורס

 הרצאותשל  ובווידאתבצע צילום כי הנהלת הקורס נרשם ידוע ל•

 .ה לצורך שימוש אקדמי ושיווקיהמרצו

הנהלת הקורס רשאית לדחות את פתיחת הקורס או לבטל קורס •

תלמידים רשומים לקורס. במקרה של  10במידה ואין מינימום של 

 על ידי הנרשם. שבוצעו התשלומים מלואיוחזרו ביטול 

יום הלימודים  במלוא עדשכר הלימוד לקורס במלוא יוסדר וישולם •

 ורס.הראשון בק

 :ם כגוןיישל גורמים ממשלתוהגבלות  והנחיות וויינתנבמידה •

בכיתה.  םפרונטלייכיום שיעורים מאפשרות לא ש משרד הבריאות

 .דרך מערכת "זום"תכני הקורס יועברו 

 

 ביטול והחזרים:

ביטול השתתפות והרשמה לקורס יש לשלוח למזכירות הקורס •

במייל המסביר ומנמק את הסיבות לביטול הרשמה או השתתפות: 

info@uis.co.il  ביטול הרשמה תיכנס לתוקף לאחר אישור חוזר

 במייל ממזכירות הקורס.

 לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או הודעות סמס או בע"פ.•

)יום הלימודים  במקרה של ביטול השתתפות עד פתיחת הקורס•

 בלבד  ₪ 500יחויב התלמיד בעלות  של  הראשון(

לא יבצעו כל החזרים כספיים בגין שכר לאחר פתיחת הקורס •

 הלימוד ששולם.

 מלוא רזיוחמצד הנהלת הקורס במקרה של אי פתיחת הקורס •

  ימים מיום פתיחת הקורס. 7לנרשם. תוך התשלום 

 

 שם הנרשם: ________________________  תאריך:______________________   חתימה:_________________
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