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 מוסדיים-בקשה ללמוד קורס/ים במסגרת לימודים בין
 
 ________________________ המחלקה להמוסמכים של ועדת  :לא

 __________________  ___ .ז.________________  ת______ מאת:

 ________  ___________ן __טלפוכתובת ______________________________

 

  מוסדיים-בין במסגרת לימודיםאת הקורס/ים הבא/ים אבקש לאשר לי ללמוד 

 _______________________ באוניברסיטת

 .מצורפים בזה סילבוס/ים של הקורס/ים ואישור המוסד המעיד על רמת הקורס/ים

 

 נקודות שעות שם קורס מס' קורס

    

    

    

 

 
  _________________________________________________________ הלבקש בהסיה

____________________________________________________________________ 

                                      

 ריך _____________תא                                                         ________________ החתימ

 

 * לאחר קבלת הציון הסופי בקורס יש להגיש בקשה להכרה בצירוף גיליון ציונים מקורי/תואם למקור.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 המוסמכים המחלקתית:עדת אישור ו

 
_____________               _________            ________________________________                                          

 תאריך                         שם יו"ר הוועדה המחלקתית                              חתימה 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :פקולטיתהמוסמכים הועדת החלטת 

 הבקשה מאושרת     

 ___הבקשה לא מאושרת _______________________________________________     

 
_____________               _________     _________________        ______________                                            

 תאריך          חתימה                יו"ר הוועדה המחלקתית שם 
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 כללים ללימודים בין מוסדיים
 

 

 ומראש מנהל תלמידים של אוניברסיטת , הפקולטה עדת ההוראה של המחלקהועליי לקבל אישור מו

 .לבקשתי זו בן גוריון בנגב

 

 :התשלום בגין הקורסים שאלמד יחולו עלי לפי הכללים הבאים 

 משכר הלימודים לכל שעה סמיסטריאלית. 5.2% -תלמיד תואר ראשון  .א

 משכר הלימודים לכל שעה סמיסטריאלית. 4% -תלמיד תואר שני  .ב

 נק"ז שנתיות ללא תשלום, מעבר    5נק"ז בסמסטר או  4תלמיד לתואר שלישי עד  .ג

 .52%לכך עבור כל נק"ז יהיה התשלום               

 את הקורס/ים. שלם ישירות למוסד בו אלמדעליי ל את הסכומים הללו     

 

 לווים.נפטורים מתשלומים זה סטודנטים הלומדים במסגרת הסדר 

 גוריון בנגב.-באוניברסיטת בן /הפעיל /יתאישור ללימודים בין מוסדיים מותנה בהיותי סטודנט

 

 באוניברסיטת בן גוריון בנגב /הפעיל סטודנט/יתלא יוכרו אם לא אהיה  ס/ים שאלמד במסגרת זוהקור 

 בתקופת לימודים זו.

 

  משתקללים בממוצע מלימודים אלו לא  ניםהציו .ומעלה 07מציון  אושרתבנקודות הזכות ההכרה
 .הקורסים

 
 
 
 

 לתנאים  ם/השקראתי ואני מסכי /תהנני מאשר
 
 
 _____________    _______________     ______________   __________________ 

 חתימה                           תאריךומשפחה                   מספר ת.ז.                      שם        
 
 
 
 
 
 
 
 

 7074-טפ
 


