אישור והצהרה
טופס זה מיועד למילוי על-ידי מי שלא חתם/ה על הצהרה זו בתהליך הרישום,
או לחתימת המועמד והוריו ,אם טרם מלאו לנרשם

 18שנה ביום הרשמתו -,-

 .1הנני מצהיר/ה שהפרטים שמולאו על ידי ברישום באינטרנט זה ,לרבות הטפסים הנילווים לתהליך ההרשמה ,הם
הפרטים המלאים ,המדוייקים והנכונים ,וכי ידוע לי ,שהאוניברסיטה תנהג במידע זה כמבואר באתר המידע
למועמדים.
 .2אם תיענה בקשתי זאת ואתקבל ללימודים באוניברסיטת תל-אביב ,מתחייב/ת אני לקיים את כלל הוראות
האוניברסיטה ,נהליה ותקנותיה ,לשלם את שכר הלימוד שיהיה נהוג באוניברסיטה ,וכן מסכים/ה אני כי
יחולו בענייני מלוא ההוראות ותקנות שכ"ל ,הנהוגות ,או שתהיינה נהוגות ,בעת הרשמתי ולימודי באוניברסיטה.
 .3אני מתחייב/ת לחתום על טופס התחייבות עם ביצוע התשלום על פי שוברי התשלום .כל עוד לא חתמתי
על טופס התחייבות ישמשו מסמך זה וחתימתי כהוכחה לחבותי זאת.
 .4הנני נותן/ת בזאת רשות לאוניברסיטת ת"א לדרוש ולקבל ממוסד אקדמי ו/או גוף כלשהו את כל ציוני מלימודי שם,
או לדרוש ולקבל ציוני בחינות/בחינות מיון שביצעתי בעבר ,אם הן רלבנטיות לתהליך קבלת ההחלטות במועמדותי
הנוכחית.
 .5ידוע לי כי תחול עלי החובה לבדוק מדי שנה בתום הרישום לקורסים-בין אם ברישום ידני ובין אם ברישום
באינטרנט/בשיטת הבידינג -כי נקלטו כל הקורסים אליהם נרשמתי ,כי קיימת התאמה בין מספר הקורסים
אליהם נרשמתי לבין אלו שנקלטו במערכת ,וכי שכר הלימוד בו חוייבתי נגזר ממספר השעות הרשומות במערכת.
 .6הנני נותן/ת את הסכמתי לכך ששמי יכלל ברשימות קורסים ,תלמידים ומסיימי הלימודים (רשימות חוגיות או
פקולטטיות) שיפורסמו על ידי האוניברסיטה.
 .7הנני נותן את הסכמתי לכך ,שהפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח מידע ופרסומים מטעם האוניברסיטה.
 .8הנני נו תן את הסכמתי לכך ,שהפרטים שמסרתי יועברו למוסד לביטוח לאומי ,לפי דרישתו.
 .9הנני נותן/ת בזאת את הסכמתי כי אוניברסיטת ת"א תקבל ממשרד החינוך ,או ממי מטעמו שהוסמך
על ידו ,את ציוני הבגרות שלי לשם בחינת בקשתי להתקבל ללימודים בה ,וזאת בכל אמצעי שמירת נתונים ,כפי
שיוסכם בין האוניברסיטה למשרד החינוך ,ובכפוף להתחייבות האוניברסיטה כי לא תעשה שימוש בציונים שלי אלא
למטרת קבלתי ללימודים ,וכי יינקטו על ידה כל האמצעים הדרושים לשמירת הציונים אצלה ולמניעת העברתם
לאחרים.
.10במקרה שבמהלך תהליך הקבלה ללימודים יתעורר חשד באשר למהימנות נתוני הקבלה של המועמד /התלמיד ,תהיה
האוניברסיטה רשאית לדרוש מהמועמד /התלמיד פרטים ומסמכים נוספים לפי שיקול דעתה ,וכן להעביר לבדיקת
המרכז הארצי לבחינות והערכה ("המרכז הארצי") ,או לכל גורם רלוונטי אחר כל מידע שנדרש לצורך בירור החשד ,בין
אם הבירור נע שה ביוזמת האוניברסיטה ובין אם במסגרת הליך בדיקה שנערך על ידי המרכז הארצי ,ביחס למבדקים
שנערכים למועמד על ידי המרכז הארצי .מועמד שלא ימציא את הנתונים והמסמכים המבוקשים ,יסתכן באי קבלה
לאוניברסיטה ,או בהרחקתו מהלימודים.
 .11הובא לידיעתי שהאוניברסיטה מקבלת מזמן לזמן בקשות ממוסדות ,ארגונים ומעסיקים פוטנציאליים שונים ,לקבלת
מידע הנוגע ללימודיי באוניברסיטה ,וזאת מתוך מטרה להעניק לסטודנטים הטבות שונות ו/או הצעות עבודה.
הנני נותן את הסכמתי לאוניברסיטה להעברת מידע כאמור לגורמים אלה.

פרטי המועמד:
………………………........
שם משפחה

………………………...
שם פרטי

……………………………..
מס' ת .זהות (כולל ספרת הביקורת)

נרשמתי בעדיפות הראשונה לתכניות הלימוד.............................................................………………… :
לקראת התואר :ראשון/שני (מחק את המיותר)
מס' טלפון נייד.................. .............. :כתובת דוא"ל.....................@..................................................... :

חתימת ההורים (בנוסף על חתימת הנרשם/ת)
נדרשת רק למועמדים ,שטרם מלאו להם  18בעת הרשמתם.

…………………...........

………………….......

חתימת האם

חתימת האב

חתימת האם

חתימת האב

