ביטול הרשמה  /הפסקת לימודים — תשלום שכר לימוד
א .1 .מועמד ללימודים באוניברסיטת חיפה המחליט לבטל את הרשמתו
לאוניברסיטה ,יודיע על כך בכתב (בדואר רשום) למחלקת הרשמה.
תלמיד הלומד באוניברסיטת חיפה והמחליט להפסיק ללמוד בה יודיע על
כך בכתב (ובדואר רשום) למחלקת שירותי תלמיד ושכ״ל שבאגף מינהל
התלמידים.
 .2היום שבו תתקבל הודעת התלמיד באגף מינהל התלמידים ייחשב לו
כיום הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו.
הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע״פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת
לימודים.
ב .תלמידים ומועמדים המבטלים את הרשמתם ישאו בתשלום שכר לימוד כולו
או מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן:
 .1מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו עד  15.08.2018ולא ערך תכנית
לימודים ,יהיה זכאי למלוא המקדמה ששילם ע״ח שכר הלימוד.
 .2מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ־ 16.08.2018ועד ה־15.09.2018
ולא ערך תכנית לימודים יהיה זכאי להחזר מחצית המקדמה ששילם ע״ח
שכר הלימוד.
 .3מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו לאחר ה־ 15.09.2018ולא ערך תוכנית
לימודים יחוייב במלוא המקדמה ששילם ע״ח שכר הלימוד.
 .4מועמד אשר שילם תשלום ראשון ,לא ערך תכנית לימודים ויודיע על
הפסקת לימודיו לאחר  ,16.09.2018יחוייב במלוא התשלום הראשון.
 .5תלמיד אשר ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודים עד
 ,4.11.2018יחוייב במלוא התשלום הראשון.
 .6תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מ־ 5.11.2018ועד  2.12.2018יחוייב
ב־ 35%משכר הלימוד שנקבע לו ,בתוספת כל התשלומים הנלווים ,או
במלוא התשלום הראשון ,לפי הגבוה בין השניים.
 .7תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מ־ 3.12.2018ועד  13.1.2019יחוייב
ב־ 50%משכר הלימוד שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים ,או
במלוא התשלום הראשון ,לפי הגבוה בין השניים.
 .8תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מ־ 14.1.2019ועד  10.3.2019יחוייב
ב־ 75%משכר הלימוד שנקבע לו ,בתוספת כל התשלומים הנלווים ,או
במלוא התשלום הראשון ,לפי הגבוה בין השניים.
 .9תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים לאחר  11.3.2019יחוייב במלוא שכר
הלימוד שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים.

הערה :תלמיד המבטל לימודיו בתום סמסטר א׳ — מינימום שכר הלימוד
שיחוייב בו לא יפחת ממכפלת סך הנקודות/שעות הרשומות לזכותו
באחוז שכ״ל לנק׳/שעה.
ג .מועמדים ותלמידים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב׳ תשע״ט והודיעו על
הפסקת הלימודים ישאו בתשלום שכר לימוד ,כולו או מקצתו ,בהתאם
לקביעת האוניברסיטה להלן:
תשלום
מועד קבלת ההודעה
 1,000ש״ח
עד 13.01.2019
מ־ 14.01.2019עד  03.02.2019מחצית התשלום הראשון
מ־ 04.02.2019עד  17.03.2019מלוא התשלום הראשון
מ־ 18.03.2019עד  50% 02.06.2019משכ״ל  +תשלומים נלווים
או התשלום הראשון לפי הגבוה
מבין השניים
 100%משכ״ל  +תשלומים נלווים
מ־3.6.2019
ד .הפסקת לימודים של תלמיד תואר שלישי
 .1תלמיד דוקטורט הרשום ללימודים ומפסיק את לימודיו ביוזמתו עד תום
הסמסטר הראשון ,ישלם לאוניברסיטה רק את התשלומים הנלווים.
 .2תלמיד דוקטורט המפסיק את לימודיו ביוזמתו לאחר תום הסמסטר
הראשון — ישלם לאוניברסיטה  50%משכר הלימוד השנתי שלו.
 .3תלמיד דוקטורט שהחל לימודיו בסמסטר ב׳ והפסיק במרוצת אותו
סמסטר את לימודיו — ישלם רק את התשלומים הנלווים.
 .4אם לימודיו של תלמיד דוקטורט הופסקו ע״י המוסד מסיבות אקדמיות
לא יידרש לשלם שכ״ל.
—
ה .הפסקת לימודים עקב בעיות משמעת או סיבות אקדמיות
תלמיד אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו/או משמעתיות ,יחוייב
בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו ובהתאם
למועדים המצויינים לעיל.

