תקנון המכינה הבינתחומית לעיצוב ואדריכלות 2014
תלמיד יקר,
אנו עושים את המקסימום על מנת לתת לך מוצר איכותי ומקצועי.
על מנת לשמור על רמת קורס גבוהה ,ולהבטיח לך את המוצר הטוב ביותר ,אנו מחויבים לדרוש
ממך ומחבריך לקורס לעמוד בתנאים הבסיסיים הבאים:
•

השתתפות בסמסטר שני מותנת בעמידה בסף נוכחות של  80%וביצוע  80%משיעורי הבית
בסמסטר ראשון ,מועדי הסדנאות בסמסטר שני יקבעו בהתאם לשיקולי המכינה בימים ובשעות
שאינם בהכרח זהים לקורס היסודות .השתתפות בפגישות יעוץ אישיות ובסדנאות נוספות
מותנית בעמידה בסף נוכחות של  100%וביצוע  100%משיעורי הבית בסמסטר השני.

•

במידה והתלמיד החסיר משיעור תאפשר לו המכינה להשלים בשיעור פרטי בעלות מסובסדת
בעלות של  100שקלים ובתיאום מראש..

•

בכל שיעור נלמד תוכן אחר חשוב מאוד! אין אפשרות לדלג על תוכן של שיעור שהוחסר
ולשמור על קצב התקדמות עם כל הקבוצה.

•

תלמיד שנרשם ולא הגיע לסדנא מתקדמת או סדנת סימולציה לא יוכל להשתתף בסדנאות
נוספות.
תלמיד שנעדר מפגישת יעוץ אישית עם מרצה ללא אישור ,לא יוכל לקיים פגישות נוספות.

•

עדכונים בנוגע לפעילויות שונות במכינה ,מתבצעים באופן קבוע באתר המכינה ,בעמוד
הפייסבוק של המכינה ובלוחות המודעות .באחריות התלמיד להתעדכן בקשר לפעילויות
השונות באופן רציף .המכינה לא תישא באחריות לגבי מידע שלא הגיע לתלמיד בשל אי
התעדכנות באפיקים הנ"ל.

•

לעיתים קרובות נשלחים מיילים ו  SMSלתלמידים בנושאים שונים ,כולל עדכונים לגבי
שיעורים ופעילויות .אם תלמיד לא מקבל מיילים ,באחריותו לבדוק מול יועצות הלימודים את
הסיבה ,או לעדכן בשינוי בכתובת המייל .על פי חוק אנו מחוייבים לקבל את אישורך המפורש
לקבלת עדכונים ב  SMSובמייל ,לא נוכל לעדכנך בתכנים אלו ללא הסכמתך.

•

אם לא עבר תלמיד את מבחני הקבלה לאקדמיות לעיצוב יוכל לחזור לעשות קורס חוזר בשנת
הלימודים העוקבת וזאת על בסיס מקום פנוי והודעה מבעוד מועד על רצונו בכך בכתב,
ובתנאי שעמד בסף נוכחות ושיעורי הבית במהלך המכינה כולה.
בשום מצב לא תתאפשר הקפאה של הקורס ולא ינתן קורס חוזר לתלמיד שלא עמד בתנאים
הנ"ל.

•

תלמיד שבחר מסלול תשלום ללא אפשרות להחזר כספי מצהיר בזאת שידוע לו ששום כספים
ששולמו על ידו ו/או על ידי אחרים עבור לימודיו במכינה לא יוחזרו לו ולמכינה יש זכות מלאה
לגבות את מלוא הכספים המגיעים לה

קראתי ,הפנמתי ואני מסכים עם הכתוב לעיל.
על החתום:
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