הצהרת המועמד
 .1אני מצהיר/ה ,כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה נכונים ומלאים ומתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד שייקבע,
בהתאם להוראות תקנון שכר הלימוד.
 .2הנני מסכים ומקבל את האמור בתקנות ,הוראות ,תקנונים והנהלים של המכללה ורשויותיה ,לרבות בנושאים
אקדמיים ,משמעת ,קניין רוחני וכו’ ,הקיימות כיום ואלו אשר יקבעו במהלך הלימודים ,כפי שיפורסמו מעת לעת,
ומתחייב למלא אחריהם ולפעול על פיהם.
 .3ידוע לי ואני מסכים ,כי התקנות ,ההוראות ,התקנונים והנהלים של המכללה ורשויותיה ,כפי שהם מפורסמים
מעת לעת ,נתונים לשינויים בידי הגופים המוסמכים וכל שינוי שיעשה בעתיד יחול עליי ויחייב אותי ,זאת בלי
שתוטל אחריות או חבות כלשהי על המכללה בקשר לכך.
 .4המכללה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי ,לפי שיקול דעתה ,אם לפתוח ו/או לקיים ו/או להפסיק ו/או
לדחות קבוצת לימוד מסוימת על אף שקבוצה זו הוצעה ללימודים במועדים מסוימים .החלטה כזו יכולה להתקבל עקב
מיעוט נרשמים ו/או כל סיבה אחרת אשר תתקבל ותאושר ע”י הגורמים המוסמכים במכללה.
 .5אני מתחייב/ת ,כי אם אתקבל כסטודנט המכללה ואתחיל ללמוד בה ,אפקיד בידי המכללה התחייבות לשלם
את שכר הלימוד שיחול עלי ,כפי שיידרש על ידי המכללה באותה עת וכל עוד לא הפקדתי התחייבות
כזאת ,תשמש הצהרה זו הוכחה להתחייבות.
 .6ידוע לי ,כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא נתקבלו או שביטלו הרשמתם.
 .7ידוע לי כי הכניסה והשימוש במעבדות הנמצאות במתחם המכללה מותנית בבריאות תקינה.
 .8ידוע לי כי תחול עלי החובה לבדוק מדי שנה בתום הרישום לקורסים -בין אם ברישום ידני ובין אם ברישום
באינטרנט  -כי נקלטו כל הקורסים אליהם נרשמתי ,כי קיימת התאמה בין מספר הקורסים אליהם נרשמתי
לבין אלו שנקלטו במערכת ,וכי שכר הלימוד בו חוייבתי נגזר ממספר השעות הרשומות במערכת.
 .9הנני נותן לכם בזאת הרשאה כללית לקבלת ציוני הבגרות שלי ממשרד החינוך ,או מכל גורם אחר שיוסמך
על ידיו להחזיק בציונים אלה וזאת בכל אמצעי שמירת הנתונים (תדפיס ,סרט מגנטי ,תקליט וכו’) ,כפי שיוסכם
בין עזריאלי-מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לבין מוסר הציונים .הרשאה זו מותנית בכך שהציונים יישמרו
אצלכם ולא יועברו לאחרים בהתאם להוראות כל דין.
 .10ידוע לי ,כי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי יועברו על ידכם פרטי האישיים (שם ,מספר זהות ומען) אל
המוסד לביטוח לאומי ,על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אלי דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי,
מס מקביל ודמי ביטוח בריאות במועד החוקי ולהחיל לגבי את התעריף המוזל ,שנקבע לגבי התלמידים.
 .11הנני נותן/ת בזאת את הסכמתי המפורשת לעשיית שימוש והעברה של המידע אודותי לצרכי גיוס תרומות עבור
המכללה .לצורך זה ה”מידע” הוא כל מידע על פי טופס זה וכל נתון כלכלי או נתון אחר הקשור למהלך לימודי
במכללה ,לרבות ציונים ולרבות מידע כמשמעותו בפרק ב’ לחוק הגנת הפרטיות ,תשמ”א.1981-
 .12הנני מאשר/ת בזאת לקבל מהמכללה ומהגופים הקשורים אליה עדכונים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים
הקשורים ללימודים ,באמצעות הודעות מסר קצרות ,הודעות דוא”ל ובדרכים אחרות .ידוע לי שהודעות אלו
עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם המכללה או מטעם צדדים שלישיים ואני מסכים/ה לקבלן.
 .13הנני מצהיר כי כל הודעה שתשלח אליי ע”י המכללה ,לפי הפרטים שמולאו בטופס הנ”ל ובתנאי שלא ניתנה
הודעה על שינוי הפרטים תחשב כאילו התקבלה על ידי.

