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  תקנון לימודים

  נוהלי לימודים

למעט קורסים בהם פטר המרצה מראש (הנוכחות בשיעורים הינה חובה :  נוכחות בשיעורים .א
ללא אישור מיוחד (מהשיעורים  20%תלמידה אשר תיעדר יותר מ ) נוכחות לתלמידה מסוימת
חלטת ויהיה עליה להשלים את הקורס לפי ה' נכשל'ירשם לה ציון ) מראש המחלקה וההנהלה

  .ראש המחלקה

איחור או אי השתתפות בשיעור , מרצה רשאי לא לקבל תלמידה מאחרתאין לאחר לשיעורים   .ב
 ) .ללא קבלת אישור מיוחד(ייחשבו כחיסור 

שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים לפי הצרכים ' אמן': שינויים בתוכנית הלימודים .ג
 .פרויקט גמר וכל נושא אחר, תקנוני המחלקות: המשתנים בתכנית הלימודים כגון

 .תלמידה אשר לא תמלא את חובותיה הלימודיים והכספיים לא תוכל לקבל אישור לימודים .ד

  לא יחשב לה במניין הקורסים  70%קורס בו התלמידה לא עברה ציון    :ציונים .ה
 .י הגשה במועד נוסף"לתלמידה תינתן אפשרות שיפור ציון ע

הפרויקט חייב . ית בהגשת פרויקט גמר בתום הלימודיםהכרה בלימודים מותנ  :פרויקט גמר .ו
ולהוכיח יכולת פיתוח הנושא תוך שימוש , להקיף תחום רחב ומגוון של ידע עיוני ומקצועי

  .במקוריות ובהמחשה יוצרת
 .הסטודנטית תקבל הכוונה וסיוע בבחירת הנושא וליווי בביצועו

  

  הפסקת לימודים

בטופס  בכתבלהיעשות  חייבתשינוי ברצף הלימודים כל הודעה מהתלמידה בדבר הפסקה או  .א
  .פה אינה קבילה לכל צורך שהוא-הודעה בעל.  המיועד לכך ושחתום עליו ראש המחלקה

  )ניתן לקבל טופס במזכירות(
ס תחויב בכל מקרה של הפסקת לימודים "תלמידה שקיבלה מלגה מלאה או חלקית מביה .ב

 .לגה שקבלהס בהחזר מלוא סכום המ"י ביה"מרצונה או ע

תלמידה שהפסיקה את לימודיה בטרם סיימה וברצונה לחדש לימודיה תירשם כמועמדת  .ג
 .ללימודים ויחולו עליה כל תנאי המיון והקבלה שיהיו מקובלים בעת ההרשמה המחודשת

 לא תוכלתלמידה שהופסקו לימודיה מסיבות לימודיות או משמעתיות וקיבלה מכתב מההנהלה  .ד
 .לחדש את לימודיה

באופן המפורט בסעיף (רשאית לבצע הפסקת לימודים זמנית , למידה שסיימה חטיבת לימודיםת .ה
, לאחר מכן, שנים מתחילת השנה הראשונה 5ותוכל להצטרף להשלמת הלימודים עד לזמן של ) 'א

 .לא יוכר לה הקורס החזרה מותנית על בסיס מקום פנוי

  ים חריגים של אי עמידה רשאי להפסיק לימודים של תלמידה בעקבות מקר' אמן' .ו
 .החזר כספי יינתן לפי האמור בפרק שכר לימוד.     לשיקול ההנהלה בתנאי התקנון          
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  שכר לימוד

  

  .הסדרי תשלום שכר הלימוד יתבצעו שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים .א

חזר על דמי אין ה. פתיחת תהליך הרישום וכרטיס תלמידה יתבצע לאחר תשלום דמי הרשמה .ב
 .הרשמה בשום אופן

למעט דמי , יוחזר לה שכר הלימוד, תלמידה אשר תפרוש לאחר שני השיעורים הראשונים .ג
 .ההרשמה ועלות שני השיעורים

 .תשלם עבור חודש לימודים אחד, תלמידה אשר תפרוש בתוך החודש הראשון עד סופו .ד

 50%יוחזר לה , הלימודיםתלמידה אשר תפרוש בתוך חודשיים של לימודים מתאריך תחילת  .ה
 .משכר הלימוד

לא , תלמידה אשר תודיע על פרישתה מהלימודים לאחר חודשיים מתאריך תחילת שנת הלימודים .ו
 . יוחזר לה שכר הלימוד

 ₪   1,600 -₪  100 ההנהלה רשאית לגבות תשלום עבור חומרים מ .ז

 

  זכויות יוצרים

קופת הלימודים בהנחיית המרצים שייכות הבעלות וכל הזכויות על עבודות התלמידות שנעשו בת .א
חתימה על תקנון זה ).  כולל פרויקט הגמר(המרכז רשאי להחליט על מסירתן לתלמידה .  למרכז

  .המפורטות" זכויות יוצרים"מהווה הסכמה ל

התלמידה אינה רשאית לחשוף את עבודותיה ואת הפרויקטים שלה בתערוכות או באמצעי  .ב
 .תקשורת כלשהם ללא אישור ראש המחלקה

תלמידה אינה רשאית למכור כל עבודה שנעשתה במסגרת הלימודים ובליווי המרכז ללא רשות  .ג
 .ראש המחלקה

ה וכל שימוש אחר גם תצוג, המרכז  רשאי להשתמש בעבודות של התלמידות לצרכי פרסום .ד
  .במקרים בהם לא ניתן קרדיט

  

  הופעה 

על התלמידה לכבד את המקום בהופעה .  שומרי תורה ומצוותלס המיועד לציבור החרדי ו"הינו בי' אמן'
  :הולמת כמפורט

  .לגובה הברכיים בישיבה מתחתחצאית ארוכה דיה  .א

 .גרביים המכסות את הרגל עד גובה החצאית .ב

 .ם את המרפקשרוולי החולצה מכסי .ג

 .איזור הצוואר מכוסה כראוי וללא מחשוף בשום אופן .ד

 .רשאי להפסיק לימודי תלמידה אשר אינה עומדת בתנאי תקנון הצניעות בזמן הלימודים' אמן' .ה

  ".שכר לימוד"שכר הלימוד יוחזר לפי האמור בפרק  .ו
  
  

  

  



                                          3| עמוד            

  

 

 

  

  ציוד וחלל

  .אינו אחראי על ציוד אישי שהושאר במתחם המרכז' אמן' .א

  .לרשות התלמידות לוקרים תמורת תשלום והשארת פיקדון –לוקר  .ב
  .בסוף השנה הפיקדון יוחזר, יש להחזיר את המפתח ולהותיר לוקר ריק ונקי

ס אחראי על ציוד שלא פונה מהלוקרים ומשבועיים מתום הלימודים הציוד ייחשב "אין ביה
 .כהפקר

י השעות "בר לשעות הלימודים עפמעמיד לרשות התלמידות חללי סטודיו לעבודת סדנא מע' אמן' .ג
 .שיתואמו עם ראש המחלקה בתחילת שנת הלימודים ובתאום עם ראש המחלקה

תלמידות הנהנות מחללי הסטודיו באופן עצמאי מתחייבות לשמור על המתקנים והציוד  .ד
אחריות התלמידה לוודא שלא , כמו כן. ולהשתמש בהם בתבונה וכן להחזירם למקום בשלמותם

 .לסדר ולנקות את חלל העבודה, יודחסר פרט בצ

  .מנגיש לתלמידות ציוד הנדרש ללימודים ומאפשר לרוכשו מאת המרכז' אמן'בחלק מהמחלקות  .ה
נדרשת התלמידה להזין את פרטי ההשאלה או , בתוכנה המעדכנת פרטי השאלת ורכישת ציוד

 .אסור להשאיל ציוד או לרוכשו בהקפה ללא עדכון הפרטים בתוכנה. הרכישה

  .למידה מתחייבת לשמור על נקיון המרכז וחלל הלימודים שלה בגמר העבודהת .ו
  .במידת הצורך יש לנקות ביסודיות עם שפכטל וספוג

 .התלמידה מחוייבת להופיע ולסייע, בזמני נקיון כלליים של המרכז

  .העבודות חייבות להישמר עם שם ופרטים אך ורק במקומות המיועדים לכך .ז
  

  כללי

  נאפשר הבאת תינוקות לנשים אחרי לידה  -קות וילדים לשיעוריםאין להביא תינו .א
  . בלבד  עד חודש וחצי        
  אלא באישור ראש המחלקה ובתנאי שאין בכך הפרעה , בכל גיל אחר יש להימנע מלהביא ילדים       
  .למהלך השיעור      

  .בכל מחלקה ישנם כללים ונהלי בטיחות הרלוונטיות למחלקה .ב
 .להישמע להוראות הנמסרות בתחילת שנת הלימודים יש       

  חובה על כל תלמידה להקדיש מספר שעות לשמירה , בסוף השנה מתקיימת תערוכת בוגרות .ג
 .במהלך   התצוגה       

 

  בכל פניה יש לקבוע מועד פגישה עם ראש המחלקה, הנהלת המרכז עומדת לרשותכן בכל עת ����

 .בור החרדיאו מנהלת המרכז לאמנות חזותית לצי

  

  ! בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה

  

  .חתוםמלא  ונא לשלוח את טופסי הרישום יחד עם הספח   ����
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    ���� ספח חתימה על התקנון   ����

  

  

  מתחייבת לקיימו על כל סעיפיוקראתי את התקנון והריני 

  

  ____________      ________________ומשפחה שם 

  __ __ __ __ __ __ ___ __ __: זהות' מס                          

             _____________   סטודנטיתחתימת ה                         

  __   /__   /__   לועזי          ______________עבריתאריך                          
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