מנהל לימודים
היחידה לשומעים חופשיים

אגרת לשומע חופשי לשנה"ל תשע"ז
שלום רב,
אנו שמחים על התעניינותך בקורסים של המכללה האקדמית תל חי ,להלן פרטים ומידע על מעמד שומע
החופשי במכללה ,אנא קרא/י בעיון:
 .1שומע חופשי הינו מי שמבקש ללמוד קורסים בודדים באקדמיה אך אינו נמנה עם תלמידי
המכללה לתואר ראשון.
 .2במעמד שומע חופשי ניתן להירשם לקורסים בהיקף של עד  14נ"ז בשנת לימודים אחת.
 .3מעמד שומע חופשי תקף לשנת לימודים אחת בלבד ויש לחדשו מדי שנה.
 .4רשימת הקורסים הפתוחים להרשמה לשומעים חופשיים מפורסמת מידי שנה באתר המכללה,
הרישום לקורסים הוא על בסיס מקום פנוי בלבד ,לאחר רישום בפועל ניתן יהיה לדעת אם נותר
מקום בקורס/ים אליהם נרשמת ,במידה והקורס/ים מלא/ים נודיע על כך טלפונית .
 .5מי שלמד כשומע חופשי ועמד בכל חובות הקורס :תשלום ,בחינה ושאר מטלות וחובות
הנדרשים בקורס ,יקבל גיליון ציונים רשמי של המכללה.
 .6פרישה מלימודים או ביטול רישום לקורסים מחייבת הודעה בכתב למנהל לימודים לכתובת
מייל ,minhal@telhai.ac.il :על מי שלומד כשומע חופשי חלים נהלי הפרישה כפי שמפורט
בתקנון שכר הלימוד של המכללה.
 .7על כל ביטול ו/או הפסקת לימודים יש להודיע עד לתאריך:
הרשמה לסמסטר א' עד לתאריך:
הרשמה לסמסטר ב' עד

10.11.16

לתאריך23.03.17 :

 .8מועמד המאובחן כלקוי למידה וזקוק לתמיכה לימודית ולהתאמות בבחינות ,מתבקש לשלוח
טופס הרשמה ] מצורף לערכה [ בצירוף אבחון מת"ל מעודכן ל  5-שנים האחרונות ,ישירות
למרכז התמיכה ,לכתובת :מרכז תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה ,המכללה האקדמית
תל-חי ,ד .נ .גליל עליון 12208
ההרשמה היא למסלול התאמות בלבד זכאות להתאמות במבחנים תוך הסתמכות על המלצות
האבחון הדידקטי והתאמות המקובלות במכללת תל-חי.
מסלול זה אינו כרוך בתשלום.

תעריפי שכר לימוד*:
שומע חופשי הלומד בקורסים אקדמיים (פרט לקורסי אנגלית) ישלם על כל נקודת זכות אקדמית 3%
משכר הלימוד הבסיסי ,כלומר 1 :נ"ז =  , 410.94לקורסים ללא נקודות זכות ישלם על כל  1שש"ס
. ₪ 410.94
התשלום על קורסי האנגלית יעשה לפי הפירוט הבא:
רמה
טרום בסיסי א'
טרום בסיסי ב
בסיסי
מתקדמים א
מתקדמים ב'

מחיר
3,700
3,000
2,700
1,800
1,800

מי שלומד כשומע חופשי מעל  6נ"ז אקדמיות או שווה ערך כספי לכך מחויב בתשלומים נלווים למכללה
(ביטוח ,שמירה וכו') בסך  658 -ש"ח.
נהלי הרישום והתשלום
 .1הרשמה לתכנית שומעים חופשיים תתבצע באמצעות רישום מקוון בקישור המפורסם באתר
המכללה .הרישום יכלול תשלום דמי הרשמה שאינם מוחזרים במקרה של ביטול לימודים
 .2לרישום חובה לצרף את המסמכים המפורסמים באתר( :יש להוריד את הטפסים למלא טרם
ההרשמה ולצרפם בעת ההרשמה).
א .טופס רישום לקורסים.
ב .טופס הסדר תשלום.
ג .המבקשים להירשם לקורסי אנגלית נדרשים להציג רמת אנגלית קודמת באמצעות צירוף
אמיר/אמיר"ם/ציון פסיכומטרי .רמת האנגלית אליה תירשם תקבע ע"פ מסמך זה.
 .3לאחר הסדרת התשלומים  ,תוכל לבצע כניסה לפורטל הסטודנט באמצעות שם משתמש
וסיסמא זמנית שתקבל כמה ימים לאחר הרשמתך במסרון לטלפון הנייד שלך( .לאחר קבלת שם
המשתמש במסרון יש לדאוג ולייצר סיסמא אישית קבועה באתר המכללה – סטודנטים –
שירותים מקוונים – קביעת סיסמא ראשונית).
 .4בפורטל הסטודנט תוכל/י לראות את מערכת השעות האישית שלך ,כתות הלימוד ,ציונים ומידע
נוסף ,אישור כניסה לבחינות ולהגשת עבודות ניתן יהיה להוריד מפורטל הסטודנט בסמוך
למועדי הבחינה.
לתשומת לבך-
לנרשמים לקורסי סמסטר סתיו (סמסטר א וקורסים שנתיים):
השיבוץ בפועל לקורסים ייעשה החל מ  09.10.16על בסיס מקום פנוי.
לנרשמים לקורסי סמסטר אביב :השיבוץ בפועל לקורסים ייעשה החל מ  26.02.17על בסיס מקום פנוי.

מרכז תמיכה בלקויי למידה
סטודנטים עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב:
סטודנטים עם לקות למידה /הפרעת קשב זכאים להבחן בתנאים מותאמים .
למימוש זכאות יש להעביר אבחון במשרד מרכז חממה קמפוס מערב בניין  9א.
קבילות האבחון
מתקבלים אבחוני מת"ל /או הפרעת קשב בתוקף ל 5שנים אחרונות.
מועדי הגשת מסמכים לבחינת הזכאות להתאמות בדרכי היבחנות – תשע"ז
סמסטר א'  :מועד אחרון להגשת אבחונים19/11/2015 :
סמסטר ב' :מועד אחרון להגשת אבחונים24/03/2016 :
מדיניות קבלת התאמות.
 .1מסמכים אשר יוגשו לדיון בזכאות להתאמות בתאריכים החורגים מאלו הנקובים ,יטופלו ע"י
צוות המרכז רק בסמסטר הלימודים העוקב .
 .2הזכאות להתאמות ניתנת לאורך כל שנות התואר אותו לומד הסטודנט.
 .3קביעת ההתאמות נעשית ,בהתאם לממצאי האבחון וראיון אישי.
 .4לידיעתך ,אין המכללה מתחייבת לקבל את כלל ההמלצות מדו"ח האבחון.
 .5מימוש התאמות מותנה בהשתתפות בסדנא.

בהצלחה ,
מינהל הלימודים

