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בקשה להגשת עבודה באיחור
א .פרטים אישיים
שם משפחה קודם

שם משפחה

כתובת
מגורים

רחוב

מספרי
טלפון

בבית

הלימודים
לתואר

מספר הזהות

שם פרטי

כתובת דוא"ל

המיקוד

בעבודה

שנת ההתחלה

שם המחלקה

נייד

מסלול
 א – עם תיזה

המגמה

ניהול ויישוב סכסוכים

 לימודי תעודה

לתשומת לב,
תקנון האוניברסיטה אוסר הגשת עבודה לשם שיפור ציון ,לאחר שכבר ניתן ציון על ידי המרצה ,הן בעבודות
סמינריוניות והן בקורסים אחרים.

ב .בקשת התלמיד
ברצוני להגיש באיחור את העבודה:
מספר הקורס

מחלקה

שם המרצה

שם הקורס

שנת הלימודים

יישוב סכסוכים

אני מאשר/ת כי ידועים לי הכללים והתנאים לקבלת אישור להגשת עבודה באיחור וב ין היתר ידוע לי כי חשבון שכר הלימוד שלי יחויב בתשלום בשיעור שנקבע על-ידי
ה אוניברסיטה וכי החיוב כאמור איננו בטל ואיננו נזקף לטובת בקשה אחרת בשום מקרה ,גם אם לא אגיש בסופו של דבר את העבודה שאושרה לי .ידוע לי ומוסכם עליי כי
כל חיוב מצטרף לחשבון שכר הלימוד וחלים עליו כל הכללים וההתחייבויות התלויות על חיוב שכר לימוד.
אני מאשר/ת כי אני מודע/ת לחיוב של  10%שכר לימוד ומלוא התשלומים הנלווים שיוטלו עליי אם לא ערכתי תכנית לימודים בשנת הלימודים בה העבודה מוגשת.
אני מתחייב/ת לשלם את החיוב הנ"ל במועד לפי נוהלי האוניברסיטה בנוגע לשכר-לימוד כפי שהם מתעדכנים מעת לעת ואני מאשר/ת כי דין תשלום זה הוא כדין תשלום
שכר-לימוד לכל דבר ועניין ויחולו לגביו כל ההתחייבויות בעניין שכר-לימוד שמסרתי במהלך שנות לימודיי באוניברסיטה.
תאריך

חתימת התלמיד:

ג .חוות-דעת המחלקה


מומלץ לדחות את הבקשה

מומלץ לאשר את הגשת העבודה באיחור עד לתאריך _________________

נימוק אקדמי להמלצות המחלקה_____________________________________________________________________________________________________________ :

ד .המדור לתואר שני
____________________________ __________________________________________________________________________________________________________
תאריך ______________ חתימת המרצה _______________________ תאריך _________________

חתימת יו"ר הוועדה המחלקתית ______________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
חתימה ____________________________
תאריך __________________
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