
טופס בקשה לאישור סיום הלימודים וזכאות לתואר
פרטי הסטודנט )כפי שיופיעו באישור הזכאות ובדיפלומה(:

מדור רישום 
וקבלה

שם פרטי )בעברית(שם משפחה )בעברית(מספר ת”ז )9 ספרות כולל ספרת ביקורת(

שם פרטי )באנגלית באותיות גדולות ובכתב קריא וברור(שם משפחה )באנגלית באותיות גדולות ובכתב קריא וברור(מין

      זכר          נקבה

כתובת עדכנית לשליחת אישור זכאות )שים לב! אישור הזכאות יישלח פעם אחת בדואר רשום לכתובת הרשומה מטה(:

מיקודיישובת.ד.רחוב ומספר בית

טלפון ניידדואר אלקטרוני )נא לכתוב בכתב ברור וקריא!(

@ 

אבקש להמציא עבורי אישור כי סיימתי את הלימודים והנני זכאי/ת לקבלת תואר:         ראשון       שני:          עם תזה       עבודת גמר      ללא תזה

בהתמחותבמחלקה

 

הערות:

* סטודנט שסיים לימודי תואר שני/שלישי במסלול תזה/עבודת גמר, יצרף נספח "טופס הפקדת עבודת תזה/עבודת גמר" חתום על ידי: הסטודנט, הספרייה וביה"ס לתלמידי מחקר. 

 חתימת הסטודנט:                                                                                   תאריך:                                                                                     

שים לב!
 1. פרטיך האישיים )שם פרטי ושם משפחה- בעברית ובאנגלית ות"ז( יופיעו באישור הזכאות ובדיפלומה כמצוין בטופס הנ"ל. 

 2. אם ברצונך להשמיט קורסים עודפים בלבד )שאינם נדרשים לסגירת התואר(, יש לציין זאת על גבי הטופס ב"הערות".
 3. אישור הזכאות יישלח פעם אחת בלבד בדואר רשום. שליחה נוספת בדואר תחויב בתשלום.

 4. חתימתך הינה תנאי הכרחי לתחילת הליך סגירת החובות.
 5. בחתימתך על טופס זה הינך מצהיר שקיבלת את כל ציוני התואר ואינך ממתין לציונים נוספים.

   אם הינך מתכוון לשפר את ממוצע התואר יש לעשות זאת אך ורק לפני הגשת הבקשה לסגירת התואר.     
   מומלץ להתחיל את תהליך סגירת התואר מיד לאחר שהוזן עבורך הציון האחרון לתואר. 

6. תאריך הזכאות ייקבע בהתאם לתאריך בו אישרה המחלקה את החובות האקדמיים.
  אם במהלך סגירת התואר יימצא חוב כספי וישולם, תאריך אישור הזכאות יירשם בהתאם לתאריך תשלום החוב.     

  בכל מקרה, לא ייקבע תאריך הזכאות לפני המועד בו חתמת על טופס זה.
7. הבקשה לסגירת התואר תקפה לארבעה חודשים מיום חתימתך על הטופס- לאחר מכן יש למלא טופס חדש.

נשמח לראותך בטקס הענקת התואר
לשימוש משרדי:

תחנה - 1

מזכירת המחלקה/ביה"ס

תחנה - 2

ראש המחלקה/ביה"ס

תחנה - 3

ספריה

תחנה - 4

מדור שכר לימוד

תחנה - 5

מדור רישום וקבלה

עדכון פרטי הסטודנט במכלול
אני מאשר/ת שהנ"ל סיים        

את כל חובותיו האקדמיים

שם:                                              

תאריך:                                         

אני מאשר/ת שהנ"ל  סיים 
את כל חובותיו האקדמיים

שם:                                              

תאריך:                                         

שם:                                              

תאריך:                                         

שולם חוב בתאריך:                    
                                              

שם:                                              

תאריך:                                         

שם:                                              

תאריך:                                         

הערה: כל אישור תחנה מהווה אחריות מלאה על היעדר חובות מצד הסטודנט.
מקור - מדור רישום וקבלה, העתק: מדור שכר לימוד              

טופס מספר: 130    מהדורה: 7    תאריך עדכון: ינואר 2015

התקבל במדור שכר לימוד:                                                

התקבל במדור רישום וקבלה:                                            

שלישי

תפקידמקום עבודה נוכחי


