היחידה ללימודי חוץ
אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב [להלן":המכללה"] פותחת את
שעריה ,ומזמינה את הציבור הרחב לקחת חלק בלימודי העשרה בתחומי ההנדסה
המתקיימים בין כתליה.
היחידה ללימודי חוץ של המכללה מציעה מגוון קורסים המיועדים למעוניינים
להעשיר עצמם בתחומי עניין חדשים ,ולעוסקים בענפי הטכנולוגיה ,ההנדסה
והניהול ,המבקשים להיחשף לתכנים חדשים ,לרכוש ידע ולשפר את יכולותיהם
ואפשרויות תעסוקתם.
צוות המרצים ביחידה ללימודי חוץ מורכב ממרצים של המכללה ומרצים חיצוניים,
כולם מומחים בתחומם .הקורסים מתקיימים במשך השבוע ,בשעות אחר הצהריים
והערב.
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על המעוניינים בקורס מסוים ,לבחון לפני ההרשמה לקורס ,האם ההשתתפות בו
מתאימה לכלל הציבור או לבעלי ידע בתחום ההנדסה ,וכן שהם עומדים בכל
דרישות הקדם של הקורס באם יש כאלו.
שכר הלימוד עשוי להשתנות מקורס לקורס .על המעוניינים לבחון בעת ההרשמה
את שיעור שכר הלימוד של הקורס.
מועדי הקורס עשויים להשתנות .שינוי – שאינו בתחום של עד לשעה בימים
שנקבעו מראש לקיום הקורס – יזכה את הנרשם בזכות לבטל הרשמתו ולקבל את
מלוא שכר הלימוד.
הלימודים בקורסים אינם מקנים נקודות זכות אקדמיות.
אלא אם כן יאמר אחרת בפרסום המתייחס לקורס מסוים תזכה עצם ההשתתפות
בקורס את משתתפיו לתעודה המעידה על השתתפותם בו.
אופן ההרשמה – ניתן להרשם ביחידה ללימודי חוץ ,רחוב מבצע קדש  ,33תל
אביב ,בימים ראשון עד חמישי בשעות  .10:00-16:00בטלפון  33-3633633או
במייל .extedu@afeka.ac.il
אופן התשלום – במזומן או עד  3תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי או
בשיקים.
תלמידי המכללה ,עובדיה ובוגריה יהיו זכאים להנחה של  25%משכר הלימוד של
קורס ,אלא אם כן נאמר אחרת בפרסומי הקורס.
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 .9חיילים בשירות בסדיר ,פנסיונרים ותלמידים הנרשמים ליותר מקורס אחד
זכאים -בהצגת תעודה מתאימה  -ל 5%-הנחה ,אלא אם כן נאמר אחרת בפרסומי
הקורס.
 .13ביטול ההרשמה:
 13.1במקרה של ביטול הרשמה ,ב  14יום ויותר ,לפני תחילת הקורס יוחזר
שכר הלימוד ,בניכוי דמי הרשמה.
 13.2במקרה של ביטול ההרשמה פחות מ 14-ימים לפני מועד תחילת הקורס,
יוחזר שכר הלימוד בניכוי  5%ודמי הרשמה.
 13.3במקרה של ביטול ההרשמה עד  21ימים לאחר תחילת הקורס  -ובלבד שלא
חלפו למעלה מ  23%ממשך הקורס הכולל  -יוחזר שכר הלימוד בניכוי .35%
 13.4לאחר  21ימים מתחילת הקורס או לאחר שחלפו למעלה מ  23%ממשך
הקורס הכולל ,הכל לפי המוקדם יותר ,לא יהיה הנרשם זכאי להחזר כספי
כלשהו.
 .11מובהר בזאת מפורשות כי היחידה ללימודי חוץ תהיה רשאית לבטל את
פתיחתו של קורס מתוכנן ,מכל סיבה שהיא .במקרה כזה ,יוחזר לנרשמים שכר
הלימוד במלואו.
 .12המכללה תהיה רשאית לתקן ,מזמן לזמן ,תקנון זה לפי ראות עיניה ובלבד
שתיקון כאמור לא ישנה את מועדי הביטול האמורים לעיל אלא לגבי קורסים
שטרם החלו.
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