כ"ז תשרי תשפ"ב
 03אוקטובר 2021
לסטודנטים בשנה א' בבית הספר לניהול מערכות בריאות (מסלול בוקר-קבוצה ב' תשפ"ב)
שלום רב,
עם הצטרפותך כסטודנט במרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט" אנו מאחלים לך שנת לימודים
פורייה ,מהנה ומוצלחת.
שנה"ל תשפ"ב תיפתח ביום א' ,יח' בחשון תשפ"ב 24 ,באוקטובר . 2021
מפגש הפתיחה של המסלול שלך יתקיים ביום שני 25 ,באוקטובר  2021החל מהשעה
 09:00באולם .401
להלן סדר היום של מפגש הפתיחה – -25.10.21אולם 401
09:00-09:15

התכנסות וכיבוד

09:15-09:45

ברכות -הנהלת המרכז האקדמי ,נציג אגודת הסטודנטים

09:45-10:15

הדרכת מחשבים – תחנת מידע וסביבות הלמידה

10:15-10:45

הפסקה וחלוקת מעטפות

החל מ10:45-

לימודים בהתאם למערכת השעות המצ"ב

יובהר שכניסה אל הקמפוס מותנית בהצגת תו ירוק בתוקף (כפי שנכנס לתוקפו
מיום  3באוקטובר  )2021או בדיקת קורונה שלילית בתוקף  24/72שעות.
תכנית הלימודים ומערכת השעות:
רצ"ב מערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב.
השיבוץ לשיעורים יפורסם בתחנת המידע לסטודנט/רשימת מערכת שעות ,החל מתאריך
24באוקטובר .2021
לתשומת לבכם ,החל משנה"ל תשפ"ב יתקיימו הלימודים בבית הספר לניהול מערכות בריאות
במתכונת משולבת המשלבת שבוע לימודים בקמפוס באופן פרונטאלי מלא ,שבוע לימודים בזום
מלא וימי לימוד היברידיים בהם יעשה שימוש במערכת ההייפלקס (הוראה בכיתה למעונינים
בשילוב צפיה והשתתפות און ליין באמצעות הזום).

הסבר מפורט על אופן הלמידה ינתן במפגש הפתיחה
(במידה ויחול שינוי בהנחיות משרד הבריאות בכל הנוגע להגעה אל הקמפוס -
תפורסם הודעה בהתאם)

הודעה חשובה בנושא אנגלית
להלן שיבוץ הסטודנטים לרמות האנגלית לפי ציון בחינת אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי:

ציון במבחן אמיר"ם

טרום
בסיסי א'

טרום
בסיסי ב'

55-69

70-84

סמסטר

בסיסי מתקדמים מתקדמים
ב'
א'
85-99

120-133

100-119

פטור
+134

שעות סמסטריאליות

ראשון

8

6

6

4

4

-

שני

6

6

4

4

-

-

שלישי

4

4

4

-

-

-

רביעי

4

4

סה"כ שעות

286

260

104

52

182

השיבוץ לקורסי האנגלית ייעשה על ידי המרכז.
אמיר"ם/אמי"ר/פסיכומטרי ישובץ לרמה הנמוכה ביותר.

סטודנט

שלא

הציג

ציון

במידה והנכם ניגשים לבחינת אמיר"ם לאחר תחילת הלימודים יותאם השיבוץ לרמת האנגלית על
פי הציון שיתקבל ובלבד שהשינוי יבוצע עד לשיעור השלישי בסמסטר.
שכר לימוד
חובה על כל סטודנט להסדיר מראש את תשלום שכר הלימוד במרכז האקדמי כתנאי לקבלת כל
השירותים וחומרי הלמידה להם זכאים סטודנטים מן המניין.
לנוחיותכם מצ"ב הנחיות וטפסים המיועדים למי שטרם הסדיר את תשלום שכר הלימוד במרכז
האקדמי לשנת הלימודים תשפ"ב.
הנחיות כלליות:
•
•
•
•
•

סטודנטים שטרם המציאו מסמכי מקור/תעודות ,מתבקשים להציגם למדור רישום בימי
ההערכות ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודים.
דרישות המרצים ומרכיבי הציון יפורסמו באתרי הקורסים בתחילת שנה"ל.
הודעות לסטודנטים יפורסמו באתר המרכז האקדמי/תחנת מידע ובהודעות . SMS
ביום ההיערכות יחולקו חומרי לימוד וסיסמת שימוש בתחנת המידע לסטודנט.
כתובת אתר המרכז האקדמיwww.mishpat.ac.il -

אנו שמחים ונרגשים לפגוש אתכם וככל שיש שאלות הנכם מוזמנים לפנות כבר כעת אל הרכזת
שלכם ,גב' רוני נעים באמצעות דוא"ל  ronin@mishpat.ac.ilאו בטלפון .09-7750360
בברכת הצלחה בלימודים
עו"ד דפנה הלפרין -סמנכ"ל אקדמי
רוני נעים  -רכזת סטודנטים

מכתב מדור שכר לימוד

לסטודנטים בשנה א' שלום רב,
ברוכים הבאים למרכז האקדמי שערי מדע המשפט.
אנו מאחלים לכם שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה.
מי שטרם הסדיר את תשלום שכר הלימוד לשנת תשפ"ב נדרש לעשות כן טרם פתיחת שנת
הלימודים (עד ה .)22/10/21
•
.1

אמצעי התשלום העומדים לרשותכם :
הרשאה לחיוב חשבון בנק (הוראת קבע) ,מצ"ב טופס להחתמת הבנק .אנא החזירו
אותו אלינו חתום ע"י הבנק.
הרשאה לחיוב כרטיס האשראי ,מצ"ב טופס הרשאת חיוב באשראי .אנא החזירו
אותו ממולא וחתום על ידיכם.
שיקים מראש בסכום יתרת שכר הלימוד השנתי.

•
.1
.2
.3
.4

אופן ואמצעים להסדרת התשלום:
פנייה לאגף הכספים ,מדור שכר לימוד ,בנין א' ,קומה ג'.
בטלפון – ( 09-7750306לתשלום בכרטיסי אשראי).
במייל – לשליחת טופסי הרשאה חתומים miri@mishpat.ac.il -
בפקס  09-7750330 -לשליחת טופסי הרשאה חתומים.

.2
.3

לתשומת לבכם – ההרשאות לחיוב חשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי הן רב שנתיות.
לשינויים יש לפנות לאגף הכספים ,מדור שכר לימוד.
למסדירים את שכר הלימוד בשיקים עד לסיום התואר מראש ,תתאפשר פריסה של 5
תשלומים נוספים ,מעבר לתקופת הלימודים הצפויה.
הודעה על הפסקת לימודים ו/או הקפאתם ,יש למסור בכתב בלבד ואז ייגבה שכר הלימוד
החל עד למועד ההפסקה .במקרה של גבייה ביתר ,מכל סיבה שהיא ,יוחזר הסכום העודף
לסטודנטים.
לתשומת לבכם ,סטודנט שלא יסדיר את תשלום שכר הלימוד עד למועד תחילת הלימודים
( )24/10/2021לא יוכל לקבל ביום הראשון ללימודים שם משתמש וסיסמא לאתר המרכז
ולא יוכל לקבל את השירותים השונים באתר לרבות :צפיה באתרי קורסים ובחומרי למידה,
הגשת עבודות מקוונות ,צפייה בלוח בחינות ,צפיה במערכת השעות האישית וביומן האישי
וכו'.
לפרטים נוספים ולתקנון שכר לימוד ניתן לפנות לאתר המרכז www.mishpat.ac.il
בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!
מדור שכר לימוד

תאריך__________

לכבוד
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
טל:

09-7750306

פקס:

09-7407578
תשלום שכר לימוד בכרטיס אשראי

עבור הסטודנט/ית:

_____________________________

מספר תעודת זהות:

_____________________________

הנני נותן/ת בזה את הסכמתי לתשלום שכר לימוד ללימודים במרכז האקדמי
שערי מדע ומשפט ,באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו:

סוג כרטיס

_____________________________

מספר כרטיס

_____________________________

תוקף כרטיס

_____________________________

שם בעל הכרטיס

_____________________________

מ .זהות בעל הכרטיס____________________________
סכום החיוב

_____________________________

מס' תשלומים

_____________________________

קבלה תשלח לבית הסטודנט
לתשומת לב :הוראה זו תהיה בתוקף כל עוד
לא תינתן הוראה אחרת

חתימה________________________

