תקנון שכר לימוד-הקריה האקדמית-אונו
סטודנט נכבד ,להלן נהלים וכללים לגבי אופן תשלום שכר לימוד לשנה"ל תשע"ח.
אי ידיעת הכללים אינה פוטרת את הסטודנט מלקיים את המוטל עליו.
הקריה האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים והתקנות המתפרסים
כאן ,ללא כל הודעה מוקדמת.
מועמדים שהתקבלו אשר עברו תהליך רישום יקבלו מכתב קבלה שאליו יצורף טופס תשלום שכרלימוד .יש להסדיר שכר לימוד עד למועד המצוין במכתב הקבלה .סטודנט/מועמד אשר לא יסדיר
את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה ,יאבד את מקומו ואין הקריה האקדמית יכולה להבטיח את
מקומו בשנה זו.
את שובר התשלום הראשון יש לשלם בבנק הדואר ויתרת שכר הלימוד תשולם במזומן,בכרטיס
אשראי או בהוראת קבע,בהתאם לאפשרות התשלום שיבחר הסטודנט.
ביצוע הסדר שכר לימוד שנתי מראש עבור כל שנת הלימודים מהווים תנאי להכנת מערכתלימודים ולקליטה כסטודנט מן המניין.
הסדרי שכר הלימוד נשלחים לסטודנטים בדואר רגיל לפי הכתובת המופיעה במערכתהממוחשבת של הקריה האקדמית .אי קבלת דרישת התשלום מכל סיבה שהיא ,אינה פוטרת את
הסטודנט מהסדר שכר הלימוד בזמן.
התשלומים בכל מסלולי הלימוד הינם שווים,לא צמודים וללא ריבית.שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ח כולל  ₪250דמי חברות באגודת הסטודנטים לסטודנטים בתאריםהראשונים ו ₪ 310-לסטודנטים בתארים שניים .לאחר פתיחת שנת הלימודים לא ניתן לקבל
החזר בגין דמי החברות באגודת הסטודנטים(.בקמפוס החרדי דמי החברות באגודת הסטודנטים
הינם .) ₪ 170
הקריה האקדמית תעביר את פרטי הסטודנטים חברי האגודה ודרכי ההתקשרות איתם.
סטודנט המעוניין לשלם באמצעות כרטיס אשראי  ,חייב לוודא בבנק שקיימת מסגרת אשראילסכום הכולל של העסקה.
הנחה על תשלום מראש תינתן רק במקרה והסטודנט משלם תעריף שכר לימוד העולה על 24,000 ₪בשנה( .בהתאם לאחוז הנחת המזומן בתאריכים הנקבעים מראש).
סטודנט המעוניין לשלם באמצעות הוראה לחיוב חשבון חייב להחתים את הבנק בטרם יחזיר אתהטופס למדור שכר לימוד .טופס הוראת קבע זה ישמש לחיובי שכר הלימוד לאורך כל שנות התואר
ועובר אוטומטית משנה לשנה עד לסיום תשלומי כל התואר ,בהתאם לתקנון שכר הלימוד ,צמוד כל
שנה למדד המחירים לצרכן.
במידה והסטודנט /בעל החשבון מעוניין להחליף אמצעי תשלום בין השנים יש להודיע על כך
למדור שכר לימוד לא יאוחר מסוף חודש יולי של כל שנה.
בכל מקרה יש לבדוק באמצעות הבנק/חברת האשראי שהתשלומים בוצעו והועברו לקריההאקדמית כסדרם.
חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפירעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.סטודנט אשר תשלום כלשהו מתשלומי שכר הלימוד לא כובד ע"י הבנק יחויב בעמלת החזר בסךשל  ₪ 50בגין כל תשלום שלא נפרע.

סטודנט אשר יפגר בתשלומיו יחסם מלקבל כל שירות אקדמי ,כולל מידע על ציונים וקבלתשירות במנהל הסטודנטים.
סטודנט אשר יפגר בתשלומי שכר לימוד במשך שנה ומעלה הקריה האקדמית רשאית להפסיקאת לימודיו לאלתר.
שכר הלימוד לתואר ראשון במנהל עסקים /בפרסום ותקשורת שיווקית /בחינוך ישולם ,בכלמקרה ,בשלוש שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות האקדמית בין השנים.
שכר הלימוד לתואר ראשון במקצועות הבריאות ישולם ,בכל מקרה ,בשלוש וחצישנים(בפיזיותרפיה ארבע שנים) רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות האקדמית בין השנים.
שכר הלימוד לתואר ראשון במשפטים ישולם,בכל מקרה ,בשלוש וחצי שנים רצופות ועוקבותללא תלות בהתקדמות האקדמית בין השנים.
שכר הלימוד לתואר ראשון במוסיקה ישולם ,בכל מקרה ,בארבע שנים רצופות ועוקבות ללאתלות בהתקדמות האקדמית בין השנים.
תלמידי משפטים ישלמו שכר לימוד שנתי מלא כפול שלוש וחצי ,גם אם לימודיהם ימשכו שלוששנים בלבד(כגון מסלולי בוקר).
בכל מקרה שסטודנט גורר את לימודי התואר מעבר לשנים המקוריות ,החל מהשנה החמישיתללימודיו במוסד ,ישלם הסטודנט שכר לימוד שנתי בסך  , ₪ 3,000וזאת ללא תלות במספר
הקורסים שהוא עובר באותה שנה.
שכר הלימוד לתואר ראשון במנהל-עסקים עם התמחות בחשבונאות אינו כולל את עלות שנתההשלמה(שנה ד').
תוספת בתואר ראשון במנהל עסקים,לסטודנטים הבוחרים התמחות נוספת(שהיא לאחשבונאות/מערכות מידע) תהיה .₪ 3,000
תוספת בתואר שני במנהל עסקים ,לסטודנטים הבוחרים התמחות נוספת תהיה .₪ 5,000פטור מקורסים עקב הכרה בלימודים קודמים לא מהווה פטור משכר לימוד או מחלק ממנולהוציא את המקרים הבאים:
בתואר ראשון במשפטים סטודנטים בעלי תואר אקדמי קודם ישלמו שכר לימוד של  300%במקום
.350%
בתואר ראשון במנהל עסקים סטודנטים בעלי  18נ"ז ישלמו שכר לימוד של  250%במקום 300%
וסטודנטים בעלי  36נ"ז ישלמו שכר לימוד של  200%במקום .300%
קבלת זכאות לתואר מהקריה האקדמית מותנית באישור הגזברות על תשלום שכר לימוד לתוארכולו ופירעון התשלומים במלואם(חתימה על "טופס טיולים").

ביטול/הקפאת לימודים-מסלולי אוקטובר (לא כולל פקולטה למקצועותהבריאות) שנה"ל תשע"ח:
סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים .החיוב בשכר הלימוד יחושב
באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול.
סטודנט שיבטל לימודיו עד  10/9/17יחויב ב 50%-מהתשלום הראשון( .מקדמה).
סטודנט שיבטל לימודיו עד  22/10/17יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
סטודנט שיבטל לימודיו החל מ 22/10/17-ועד  22/11/17-יחויב ב 30%-משכר לימוד שנתי מלא .
סטודנט שיבטל לימודיו החל מ 22/11/17-ועד 11/2/18-יחויב ב 50%-משכר לימוד שנתי מלא.
סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים לאחר  11/2/18לא יהיה זכאי להחזר כספי ויחויב בשכר לימוד
שנתי מלא.
*האמור בסעיף זה מתייחס למחזור אוקטובר . 2017הנתונים ישתנו בהתאם למחזור פברואר
.2018

ביטול/הקפאת לימודים-מסלולי אוקטובר  -פקולטה למקצועות הבריאות -שנה"ל
תשע"ח:
סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים .החיוב בשכר הלימוד יחושב
באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול.
סטודנט שיבטל לימודיו עד  22/10/17יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
סטודנט שיבטל לימודיו החל מ 22/10/17-ועד  22/11/17-יחויב ב 30%-משכר לימוד שנתי מלא .
סטודנט שיבטל לימודיו החל מ 22/11/17-ועד 11/2/18-יחויב ב 50%-משכר לימוד שנתי מלא.
סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים לאחר  11/2/18לא יהיה זכאי להחזר כספי ויחויב בשכר לימוד
שנתי מלא.
*בכל מקרה לא יוחזר תשלום המקדמה בסך .₪ 3,375

ביטול/הקפאת לימודים-מסלולי אביב (אפריל)-תואר שני-שנה"ל תשע"ז:סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים .החיוב בשכר הלימוד יחושב
באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול.
סטודנט שיבטל לימודיו עד  10/4/17יחויב ב 50%-מהתשלום הראשון( .מקדמה).
סטודנט שיבטל לימודיו עד  2/5/17יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
סטודנט שיבטל לימודיו החל מ 2/5/17-ועד  2/6/17-יחויב ב 30%-משכר לימוד שנתי מלא .
סטודנט שיבטל לימודיו החל מ 2/6/17-ועד 2/8/17-יחויב ב 50%-משכר לימוד שנתי מלא.
סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים לאחר  2/8/17לא יהיה זכאי להחזר כספי ויחויב בשכר לימוד
שנתי מלא.

ביטול/הקפאת לימודי מכינה קדם אקדמית:סטודנט המעוניין להפסיק את לימודי המכינה יודיע בכתב למנהל הסטודנטים .החיוב בשכר הלימוד
יחושב באופן יחסי של התשלומים החודשיים ,לפי התאריך בו התקבלה ההודעה .דהיינו ,הודעה על
ביטול במהלך החודש הראשון של תחילת המכינה(החל מהתאריך הרשמי של תחילת המכינה) חיוב של
תשלום ראשון ,הודעה בחודש השני של המכינה חיוב שני תשלומים וכך הלאה.
סטודנט שלימודיו הופסקו ע"י הקריה האקדמית ,מכל סיבה שהיא ,יחויב בשכר לימוד לפיתקנון זה.
סטודנט אשר הקפיא את לימודיו ושילם שכר לימוד מלא/חלקי סכום זה נשמר לזכותו לתקופהשל עד שש שנים .
סטודנט אשר מקפיא את לימודיו במהלך התואר וחוזר בתקופה של עד שש שנים תנאי שכרהלימוד,שעות הלימודים ותוכניות הלימודים יהיו בתנאים שיהיו בקריה האקדמית ביום חזרתו.
סטודנט שלא יעבור מכינה ולפיכך יוחלט לא לקבלו ללימודים ושילם שכר לימוד עבור התוארהאקדמי יוחזר לו שכר הלימוד ששולם בגין לימודי התואר בלבד.
-

עלות קורס חוזר במכינה קדם אקדמית הוא .₪ 1,000

מלגות
מלגות קרן הקריה -יינתנו כסיוע לסטודנטים על רקע סוציו-אקונומי.ניתן להגיש בקשה למלגה
רק לאחר הסדר שכר לימוד מלא .המלגה נבחנת ע"י וועדת המלגות בתחילת שנה אקדמית.
במידה והסטודנט נמצא זכאי למלגה היא תקוזז משכר הלימוד של אותה שנה.
ככלל,מבקש מלגה אשר מקבל מלגה כלשהיא מהקריה האקדמית וכמפורט להלן ,לא יהיה זכאי
לקבל מלגה נוספת מהקריה ,להוציא מקרים חריגים ויצואי דופן בחומרתם.
כל בקשה תיבחן לגופה וביחס למצבם של שאר מבקשי המלגות.
*מלגת "הישגים"-מלגה למועמדים צעירים מעיירות פיתוח,המיועדת לעודד מנהיגות מאזורים
אלו .המלגה מותנית בקבלת מכתב המלצה מרכז "הישגים" בעיר/מועצה שבה מתגורר הסטודנט.
כל המלצה תיבחן ע"י וועדת המלגות של הקריה האקדמית.
*מלגה לתושבי קרית אונו/אור יהודה-יינתנו לתושבי העיר עם וותק של חמש שנות מגורים ביום
הרשמתם .יש להציג תמצית רישום אוכלוסין ממשרד הפנים המאמת את מקום המגורים והוותק
המתאים .קבלת המלגה בשנים מתקדמות מותנית בהצגת האישור כל שנה והמשך מגורים בעיר.
מלגת בני משפחה(קרבה ראשונה)-בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה ,הלומדים
במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא בגין אותה שנת לימודים ,זכאים להנחה של  10%כל אחד.
*מלגת כוחות הביטחון-תינתן לסטודנטים אשר משרתים שירות קבוע בכוחות הביטחון-צבא
קבע/משטרה/שב"כ/מוסד/שב"ס .מלגה זו מותנית בהצגה של אישור העסקה בתחילת כל שנה
אקדמית.
*מלגת קציני "אופק"-תינתן לסטודנטים הנמצאים בתוכנית "אופק" של צה"ל וכפוף למכסה
שהקצתה הקריה האקדמית.
*מלגת "אימפקט"-תינתן לחיילים משוחררים אשר שירתו שירות קרבי ועקב קושי כלכלי קיבלו
מלגה לצורך לימודים מקרן " "IMPACTשל האגודה למען החייל.
מלגת מצטיינים/עידוד לתואר ראשון במשפטים ו/או מנהל עסקים -נבחנת על בסיס נתוני קבלה
בזמן הרישום.
קבלת המלגה בשנים מתקדמות מותנית בהשגת ממוצע  85ומעלה בשנת הלימודים הקודמת.
מלגת מצטייני רקטור לתואר ראשון במשפטים ו/או מנהל עסקים-נבחנת על בסיס נתוני קבלה
בזמן הרישום(.שילוב של ממוצע בגרות גבוה עם שילוב של ציון גבוה בפסיכומטרי) .קבלת המלגה
בשנים מתקדמות מותנית בהשגת ממוצע  90ומעלה וציון  85בכל אחד מהקורסים בשנת
הלימודים הקודמת.
סטודנט ממסלול זה אשר לא יעמוד בממוצע זה וישיג ממוצע בין  85-90יהיה זכאי למלגת
מצטיינים.
*מלגות אלו לא ניתנות בפקולטה למקצועות הבריאות/בפקולטה למוסיקה.
ככלל ,סטודנט אשר קיבל מלגה מהקריה והפסיק את לימודיו במהלך השנה  ,המלגה תישלל
ממנו.

