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שם  : משפחה

 _______:  _____________________________ שם פרטי _________________________

Family Name:___________________________     First Name:_______________________________ 

                מס' תעודת זהות / מס' דרכון : ____________________         תאריך לידה: ____________________   מין: ז / נ

 _________________________________טרוני:אלק דואר       _____________________________טלפון נייד: _____

 עיר: _________________   מיקוד: _________________________________________________________ כתובת: 

   ______רקע בבגרויות במקצועות הבאים )יח' +ציון(: ביולוגיה: _______________כימיה: _______________אנגלית:  ______

 ________________________________________רקע אקדמי קודם:___ טרי בחלק של האנגלית: ________    ציון פסיכומ

 

 דרישות מקדימות להתחלת הסדנה:

 צילום ת.ז. או צילום דרכון .1

 חתימת הנרשם על תקנון הקורס  +  טופס הרשמה .2

  משריינת את מקומך בקורס! עלות הרשמה ₪ 500הרשמה בסך תשלום  .3

 בצ'ק, מזומן או העברה בנקאית  תשלומים , 3: באשראי עד לשלםניתן  10,000₪ קורס:כר לימוד לש

 שם החשבון : שילוב לימודים בחו"ל     223896מס' חשבון:  507( סניף 12בנק פועלים ) פרטי חשבון בנק: 

 

 תנאים כלליים:

 ו/או תקנה רלוונטיים אחרים.הוראות כל שיהיו מעת לעת וכן המצורפים וכן כפי הנרשם מאשר כי חלים עליו כל תנאי תקנון הקורס  -

חברת יוניברסיטי )"שילוב לימודים בחו"ל בע"מ( עושה כל שביכולתה להצלחת התלמיד בקורס הכנה לבחינות הכניסה איך אינה  -

ומאשר, באופן בלתי חוזר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה מתחייבת בשום אופן להצלחת התלמיד בבחינת הכניסה והנרשם מצהיר 

 הצלחתו בקורס.-כלפי חברת יוניברסיטי ו/או מי מטעמה בגין הצלחתו ו/או אי

 סאפווט תאפליקציי באמצעות דואר אלקטרוני, רלוונטי על הקורס הכנה מידע אני מסכים לקבלת ( ומסרוניםSMS לידיעתך .)-  בכל

 . מטעמנו מידעכל שלב, תוכל לבקש להפסיק 

  אני החתום מטה מאשר בזאת כי הפרטים המופיעים בטופס זה לעיל נכונים וכי קראתי, הבנתי ואני מסכים לכל האמור בתקנון

 טופס רישום לרבות ההתחייבות לשכר הלימוד בקורס זה לעיל.הקורס וב

 

 ________________________: תאריך                        :______________________חתימת הנרשם

   הרשמהטופס 

 הכנה למבחני הכניסהקורס 

 / יוני מאי :ועד בחינהמ          2019ינואר ל 6פתיחה : מועד 

mailto:info@uis.co.il


 

    info@uis.co.il • www.uis.co.il   

         
 הכנה תקנון קורס

 ת"א  2018 אוקטוברמחזור 
 
 
 
 
 

 כללי:

  'קורס הכנה למבחני הכניסה של יוניברסיטי לימודים בחו"ל מיועד להכנה למבחני הכניסה של האונ' ההונגריות ואונ

ונושאי בחינה זהים למבחני האונ' ההונגריות. תכני הקורס מותאמים ומקיפים נוספות באירופה שלהם דרישות קבלה 

 כפי שמופיע בסילבוס ודרישות הקבלה של האונ' ההונגריות. פואיתמיה, אנגלית ראת נושאי: הביולוגיה, כי

  יקבל גישה לאתרכל תלמיד: www.concise.academy  תרגול ל שאלותאת מצגות הקורס ובנוסף בנק כלול ש

 נושאים הנלמדים בקורס.ה

  למבחני הכניסה או לבצעם.  םהרשמה למבחני הכניסה ולא מחייב את התלמיד להירש אינו מהווההרשמה לקורס

 ולמבחני הכניסה יבצעו דרך משרדי יוניברסיטי לימודים בחו"ל בהליך הרשמה נפרד.  הליך הרשמה לאונ' ההונגריות 

  תלמידים רשומים  10פתיחת הקורס או לבטל קורס במידה ואין מינימום של הנהלת הקורס רשאית לדחות את

 לקורס.

 מרכז הדרכה "אשלים / ידע פלוס" ידוע לתלמיד כי הקורס יועבר בכיתות המושכרות ע"י יוניברסיטי לימודים בחו"ל ב

 . ר"ג 5ברח' ז'בוטינסקי 

  בקורסימים( לפני יום הלימודים הראשון  15יוסדר וישולם חודש ימים ) במלוא לקורסשכר הלימוד. 

 ם:יטול והחזריב

 ביטול הרשמה או לומנמק את הסיבות  ריסבמה למזכירות הקורס במייל שלוחיש לקורס והרשמה ל ביטול השתתפות

 ביטול הרשמה תיכנס לתוקף לאחר אישור חוזר במייל ממזכירות הקורס. info@uis.co.il: השתתפות

 .לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או הודעות סמס או בע"פ 

  לא יושבו בכל מקרה וסיבות לביטול השתתפות בקורס.  ₪ 500דמי הרישום בסך 

 בלבד  ₪ 2000יחויב התלמיד בעלות  של  כולל 3 -במקרה של ביטול השתתפות לאחר פתיחת הקורס ועד המפגש ה 

 לא יבצעו כל החזרים כספיים בגין שכר הלימוד ששולם לקורס. 4-לאחר מפגש ה 

 ________________________: תאריך                        :______________________חתימת הנרשם
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 :בקורס התנהגות

 .המרצים ועובדי המנהלה של הקורס, תלמידיםכללי המשמעת והתנהגות המפורטים למטה יחולו על כל ה

 .יש להגיע בזמן לשיעור, תלמידים שיאחרו לא יורשו להיכנס 

 .אין להשתמש במכשיר הטלפון הנייד במהלך השיעור 

  במרחב הכיתות.יש לשמור על שקט 

 .יש להימנע מהתנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של הזולת 

 מחשבים / ציוד של תלמידים אחרים יש להימנע מפגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש /. 

  ויטופלו בהתאם. תפליליוחמורות ו הן עבירות  ,על רקע מיניהטרדה מינית והתנכלות 

  להגיע ללימודים, לרבות לבחינות, בלבוש הולם.יש 

 .אין לאכול או לשתות במהלך ההרצאות והבחינות 

 

 כללים במהלך בחנים ומבחנים:

  או כל חומר עזר אחר. אין להשתמש במחברות ובספריםבמהלך הבחנים ומבחנים המתקיימים בקורס 

 רונים, טלפונים, מילונים וכיוצ"במכשירים אלקטאין להשתמש ב. 

 .אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה 

 .אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה 

 

 תאריך: ________________   שם התלמיד/ה :_____________  חתימה:______________________             

 

 , יוניברסיטי צוות

 ! בהצלחה לך מאחלים
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