
הסמכת תעודה בנוהל תעריפים וביטול ללימודי שם הטופס:  

 פ"בלשנת תש מודדים

 4.4 מס' טופס:

 25/07/2021 ת. עדכון:

 

 2מתוך:   1דף:  מדור שכר לימוד

 

 פ"בתש הסמכת מודדיםתעודה בללימודי תעריפים וביטול נוהל 

 דמי רישום .1

 ערכת רישום(.עבור  45)כולל ₪  467 הינה פ"בלשנה"ל תשעלות הרישום  1.1

 ₪. 256עלות דמי רישום לסטודנט שמעוניין לחדש לימודים:  1.2

 ותשלומים נלווים הראשון תשלום .2

 להלן פירוט מרכיבי התשלום הראשון: 2.1

 
 
 
 
 

 דמי טיפול.₪  30 ש"ח עבור שכ"ל + 770ש"ח:  800משלמים דרך מדור שכר לימוד ישנה תוספת בסך ל** 
 

 עלות התכנית .3

 ₪.  30,000הינה  הסמכת מודדיםעלות שכר הלימוד ללימודי  3.1

 ₪ . 612.24עלות לנ"ז הינה  3.2

 ביטול הרשמה / הפסקת לימודים .4

 הסמכת מודדיםביטול הרשמה ללימודי  4.1

 

 חיובים בגין היעדרות מבחינות .5

 ₪  100למבחן שמומשו בעבורו התאמות: / למועד נוסף /  עלות אי הגעה למועד ב' 5.1

 היעדרות מוצדקתכאשר ההחיוב הינו גם 

 ₪  400עלות אי הגעה למועד מיוחד:  5.2

 מפגשעבור כל ₪  200עלות אי הגעה למועד מיוחד למפגש בחדר סימולציה:  5.3

 חיובי דמי טיפול בגין: .6

 עבור כל המחאה₪  20המחאה דחויה:  6.1

 עבור כל המחאה₪  50הזמנת המחאה דחויה ממשמרת:  6.2

 מקדמת שכר לימוד אופן התשלום

 ₪ 2,555 למשלמים בכרטיס אשראי דרך האתר או בשובר תשלום

 ₪ 3,355 למשלמים דרך מדור שכר לימוד**

 סה"כ תקופת הביטול

 חיוב במלוא תשלום המקדמה לפני תחילת הלימודים

 מלא עבור המקדמה והקורסים חיוב החל מתחילת הסמסטר
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 ₪ 50תשלום הוראת קבע/המחאה שהוחזרו ע"י הבנק:  6.3

 ₪ 50הנפקת תשלום חוזר:  6.4

 ₪ 50עמלת ביטול עסקת אשראי )יתאפשר רק במקרים חריגים(:  6.5

 ₪  200שנה במהלך השבועיים הראשונים של תחילת הלימודים:  מעבר בין מסלולים/מחזורים באותה 6.6

 םאישוריחיובים בגין תעודות ו .7

 ₪  30עלות הנפקת אישור גובה שכר לימוד ע"י מדור שכר לימוד:  7.1

 ₪ 34עלות שליחת מסמכים בדואר רשום:  7.2

 ₪ 50שליחת דיפלומה עבור בוגר שלא הגיע לטקס בוגרים )כולל שליחה בדואר רשום(: עלות  7.3

עלות העתק אישור זכאות/דיפלומה מתיק אלקטרוני עבור בוגרים החל משנה"ל תשע"ג )כולל שליחה  7.4

 ₪ 100בדואר רשום(: 

 ₪  36עלות הנפקת גיליון ציונים סופי נוסף + חותמת המוסד:  7.5

 ₪  36עלות הנפקת אישורים באנגלית:  7.6

 ₪ 150עבור כל תואר )כולל שליחה בדואר רשום(:  WASעלות הנפקת אימות השכלה והעברת המידע ל  7.7

 

 

התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות אוניברסיטת אריאל ששומרת לעצמה 

להנחיות הרשויות את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים במסמך זה, בהתאם 

 .השינויים יחולו מרגע קבלת האישור בלבד .המוסמכות

 

 !צוות מדור שכר לימוד מאחל לך הצלחה בלימודים


