תנאי רישום
.1

אתר המכון :התאריכים המתוכננים לקיום ההשתלמויות ,שמות המרצים ונושאי המפגשים המתוכננים
מפורטים באתר המכון .מטבע הדברים ,ייתכן ויחולו שינויים בתכנית המפורסמת בידיעון .אם יחולו שינויים
במועד הרצאה ,בזהות המרצה או בנושא ההרצאה תימסר על כך הודעה למשתלמים בהקדם האפשרי.

.2

מקום קיום ההשתלמויות :כל ההשתלמויות ייערכו בבניין טרובוביץ ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת
תל-אביב )חוץ מההשתלמויות "רפואה למשפטנים" שייערכו בבניין הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-
אביב(.

.3

הרשמה :מספר המקומות בכל השתלמות מוגבל .מומלץ להקדים ולהירשם כדי להבטיח את מקומותיכם.

.4

תעודת השתתפות מטעם אוניברסיטת תל-אביב :ההשתלמות מקנה תעודת השתתפות מטעם המכון
להשתלמות עורכי דין ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב .קבלת התעודה מותנת בנוכחות
המשתתף )ובחתימה על דפי הנוכחות( ב 80 -אחוז משעות הקורס .מובהר בזאת כי ההשתלמות איננה
מקנה נקודות זיכוי אקדמיות.

.5

הכרה בהשתלמות לצורך גמול השתלמות :המכון מוכר כגוף הרשאי לקיים קורסים לצורך גמול
השתלמות )בכפוף להליך אישור פרטני לתכניה של כל השתלמות( .מומלץ לברר לפני הרישום אילו
השתלמויות מוכרות לגמול .קבלת אישור ההשתלמות לגמול השתלמות מותנה בנוכחות )ובחתימה על
דפי הנוכחות( ב 100 -אחוז משעות הקורס .במהלך כל השתלמות יתבקשו המשתלמים לחתום על דף
נוכחות בתחילת המפגש ובסיומו .על פי ההנחיות של הועדה לגמול השתלמות ,לא ניתן לאחר למפגשי
ההשתלמות .על כן ,דפי הנוכחות נסגרים מיד עם תחילת ההרצאה הראשונה) .כלומר ,מאחרים ולו בדקות
אחדות ,לא יורשו לחתום בכניסה(.
עקב סיבות מוצדקות  -שירות מילואים פעיל ,מחלה וכדומה – והצגת אישורים כנדרש ,מובנת היעדרות מ-
 20אחוז )לכל היותר( משעות ההשתלמות.

.6

זכות ההשתתפות בהשתלמות :הזכות להשתתף בהשתלמות היא אישית ואיננה ניתנת להעברה .אין
אפשרות לעבור מהשתלמות להשתלמות ,אלא באישור המכון בכתב ומראש.

.7

ביטול השתתפות בהשתלמות :ניתן לבטל ההשתתפות עד  7ימים לפני תחילת מועד ההשתלמות,
להוציא דמי רישום של  ₪ 125שלא יוחזרו .לאחר מועד זה יחויב הנרשם במלוא דמי ההשתלמות.

.8

ביטול השתלמות :קיום ההשתלמות מותנה במספר מתאים של משתלמים .במקרה של ביטול ההשתלמות
ע"י המכון יוחזר מלוא התשלום ששולם תמורת ההשתלמות.

.9

הפסקת השתתפות בהשתלמות :למכון שמורה הזכות להפסיק את השתתפות המשתלם בהשתלמות
בגין אי תשלום שכר הלימוד במועד או במקרה של התנהגות לא נאותה ,לאחר מתן התראה מראש.
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