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 היחידה ללימודי שפות – Safot@HUJI  תקנון קורסי
 

 מבוא .1
"הקורסים"( של היחידה  -)להלן  Safot@HUJIהתקנון מסדיר את תנאי הלימודים בקורסי  .1.1

הלימודים ביחידה כפופים לתקנון זה בלבד ולא לתקנון נה"ל "היחידה"(.  -ללימודי שפות )להלן 
 או כל תקנון אוניברסיטאי אחר. הלימודים בתוכנית זו אינם מקנים נקודות זכות אקדמיות. 

במהלך החל מההרשמה ללימודים והתקנון מסדיר את מערכת היחסים בין התלמידים ליחידה  .1.2
 לקורסים. הרישוםני הלימודים בקורסים, וחובה לקרוא אותו בעיון לפ

 התקנון פונה לכל פרט, למרות ניסוחו בלשון רבים. .1.3
 

 תהליך הרישום והשיבוץ לקורסים .2
, המתפרסם באתר התוכנית המידעלקרוא בעיון את תלמידים המעוניינים להירשם מתבקשים  .2.1

 ילמדו ודרישות הקורסים.יכולל תנאי שכר הלימוד ודרכי התשלום, מועדי השיעורים, התכנים ש
 .ומעלה 18 ההרשמה לקורסים היא מגיל .2.2
 הרשמה לקורסים מתבצעת אך ורק באמצעות טופס ההרשמה הייעודי, המופיע באתר היחידה.ה .2.3
לצורך קבלת מידע נוסף  ייערך הליך שכולל שיחת ייעוץ פרטניתלאחר מילוי טופס ההרשמה,  .2.4

  ותיאום ציפיות.
עד שיבוצם לקורסים -יבוצם או איהיחידה תעדכן את התלמידים שנרשמו לקורסים בעניין ש .2.5

על בסיס מקום פנוי ומתן עדיפות לתלמידי  . השיבוץ ייעשהמועד תחילת הקורסלפני שבוע 
 האוניברסיטה העברית.

ש"ח תוך שבוע מיום קבלת  200ם דמי הרשמה בסך ללש נדרשהתלמיד  ,לאחר ההודעה על שיבוץ .2.6
 תלמידים שלא ישלמו את דמי ההרשמה עד למועד זה לא יישמר מקומם. ההודעה. 

מסתמך על הנתונים אשר מולאו בטופס ההרשמה. במקרה שיתברר חוסר דיוק השיבוץ לקורסים  .2.7
 בנתונים אלה, היחידה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הלימודים. 

סוימים לא ייפתחו או שמועד ייתכן שקורסים מ. פתיחת הקורסים מותנית במינימום משתתפים .2.8
 תחילתם יידחה והודעה על כך תימסר לתלמידים שנרשמו לקורס.

 
 שכר לימוד .3

 באתר היחידה. מתפרסםגובה שכר הלימוד בגין כל קורס  .3.1
בתשלום מלא של שכר בעמידה בכל דרישות הקורס ותעודת סיום מותנית קבלת זכאות לה .3.2

 הלימוד.
של תלמידים שלא ישלמו את שכר הלימוד, כולו או חלקו, היחידה רשאית להפסיק את הלימודים  .3.3

 .6סעיף  ,בכל שלב. הפסקת הלימודים תתבצע לפי הוראות תקנון זה
 אשר יסופקו על ידי היחידה.  ,שכר הלימוד כולל את עלות ספרי הלימוד לשפה הרלוונטית .3.4

 
 מהלך הלימודים .4

מראש, למעט במהלך חגים  ותהקורסים מתקיימים בימים קבועים בשעות קבועות המוגדר .4.1
 וחופשות, בהתאם ללוח השנה האקדמי של האוניברסיטה העברית. 

כתב , מיקום וכדומה יימסרו לתלמידים בבצוות ההוראהשינויים בתוכנית הלימודים, לרבות  .4.2
 מהלך הקורסים ובהתאם לצרכים המשתנים של התוכנית.ב

כת על למידה פעילה בכיתה ועל שיטת הלימוד מסתמ ההשתתפות בכל השיעורים היא חובה.  .4.3
במהלך הקורס  או יותר שלושה מפגשיםמהיעדרות תלות בין הלומדים במהלך התרגול. לכן 
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נסיבות חריגות היעדרות מעבר למותר, מחמת  תשלול את זכאות התלמידים לקבלת תעודת סיום.
 אשפוז, לידה או שירות מילואים בלבד, יש לתאם בכתב עם היחידה.כגון 

תלמידים שנעדרים משיעור, מכל סיבה שהיא, נדרשים להשלים את אשר החסירו וכן את  .4.4
 המטלות הנלוות ולהגיע מוכנים לשיעור הבא.

. דרישות הקורס ומשקל כל רכיב ציון בציון הסופי ןבמועד ,חובה להגיש את כלל המטלות בקורס .4.5
מילולית המופיעה על הערכה ההישגים בקורס יבואו לידי ביטוי בהמתפרסם בתוכנית הלימודים. 

 גבי תעודת הסיום.
 

 זכאות לתעודת סיום .5
 , עד למועד סיום הקורס.יםוהכספי יםהלימודיעל התלמידים להשלים את כל חובותיהם,  .5.1
המפורט  עותק מקורי של התעודה יימסר ללא תשלום. עותקים נוספים כרוכים בתשלום נוסף .5.2

 .באתר היחידה
בהתאם לסולם הישגי התלמידים במהלך הקורס, על סמך תעודה תופיע הערכה מילולית על גבי ה .5.3

  המפורט בתוכנית הלימודים.
 
 הפסקת לימודים .6

שלא ישלמו את דמי הרישום עד למועד שנקבע ו/או שלא ישלמו את שכר הלימוד המלא תלמידים  .6.1
 עד למועד שנקבע לא יהיו זכאים להשתתף בקורס.

הקורס או בשל היעדרויות  בדרישותשהוחלט על הפסקת לימודיהם מפאת אי עמידה תלמידים  .6.2
 .על הפסקת לימודיהם מעל המספר המותר יקבלו הודעה בכתב מטעם היחידה

ם ולהציג את עמדותיהם תוך שלושה ימי התלמידים רשאים להגיב למכתב על הפסקת לימודי .6.3
 .סופית אב והיתתקבל בכתבנושא עבודה מיום קבלת המכתב. ההחלטה 

היחידה רשאית להפסיק את הלימודים של תלמידים שנהגו בצורה שאיננה ראויה כלפי סגל  .6.4
 .בכפוף לשימוע ,הקורס או תלמידיו

ללמידה היחידה רשאית להפסיק את הלימודים של תלמידים שפגעו בטהר המידות בכל הנוגע  .6.5
  .בקורס, כולל במטלות ובבחנים, בכפוף לשימוע

 תוצאות השימוע יימסרו לתלמידים בכתב.  .6.6
היחידה רשאית להודיע על הפסקת לימודים לתלמידים אשר נעדרו מיותר ממפגש אחד של  .6.7

. במקרה זה לעיל 4.3, שלא מסיבה מוצדקת כמפורט בסעיף הקורס במהלך השבועיים הראשונים
 משכר הלימוד. 50%של התלמידים יקבלו החזר 

 
 ימודביטול הרשמה והחזר שכר ל .7

 יחידה.טופס מקוון באתר הביטול הרשמה לקורסים ייעשה באמצעות  .7.1
פתיחת הקורס מזכה בהחזר מלא של שכר הלימוד ששולם בניכוי  לפניביטול הרשמה עד שבועיים  .7.2

 דמי ההרשמה.
 משכר הלימוד. 80%ביטול הרשמה עד שבוע מיום פתיחת הקורס מזכה בהחזר של  .7.3
 משכר הלימוד. 50%פתיחת הקורס מזכה בהחזר של ביטול הרשמה עד שבועיים מיום  .7.4
 מהשבוע השלישי של הקורס ואילך לא יינתן החזר שכר לימוד. .7.5
 אין החזרים על רכישת ספרי לימוד בשום שלב. .7.6
הלימודים בקורסים יתקיימו באופן פרונטלי או מקוון לפי הנחיות האוניברסיטה. ביטול לימודים  .7.7

 מעבר ללימוד מקוון לא יהווה עילה להחזר שכר לימוד. עקב
 


