תקנון רישום וקבלה
לתכנית  MAכלכלה התנהגותית
מועדי רישום
מועדי רישום לשנת הלימודים 2020-2019
המתחילה בנובמבר 2019
רישום מוקדם 18 :באפריל  ,2019י"ג בניסן תשע"ט -
 16במאי  2019י' באייר תשע"ט
רישום מאוחר 16 :במאי  ,2019י"א באייר תשע"ט -
 31באוגוסט  ,2019ל׳ באב תשע"ט
על מנת שמתעניין ייחשב כ“מועמד ללימודים“ ושמועמדותו תיבחן
באחד מהמועדים לעיל ,יש להגיש למשרד הרישום במרכז הבינתחומי
הרצליה את מלוא הנתונים ,הציונים והמסמכים המקוריים הנדרשים
לצורך רישום ,עד לתאריך האחרון של המועד הרלוונטי.
המרכז הבינתחומי הרצליה שומר על זכותו להחיל קריטריונים
מחמירים יותר על הנרשמים במועד הרישום המאוחר ,או על
מועמדים שהגישו את מלוא הנתונים ,הציונים והמסמכים הנדרשים
במועד מאוחר .במועד המאוחר מספר המקומות קטן יותר ולכן תינתן
עדיפות למועמדים שיציגו את נתוניהם במועד רישום מוקדם.
דמי רישום
דמי רישום .₪ 300 -

 .5מועמד שיציג מסמכיו לאחר המועד האחרון שנקבע ,ויעמוד בסף
הקבלה שנקבע למועד זה ,יתקבל על בסיס מקום פנוי.
הצגת תעודות
•אישור זכאות מקורי על תואר אקדמי קודם (ראשון ,שני או
דוקטורט) ,הכולל את גיליון הציונים והממוצע הסופי.
•קורות חיים.
•צילום תעודת זהות.
•טופס ממליצים.
•שאלון קבלה.
יש להציג את התעודות והמסמכים המקוריים באחד
מהאופנים הבאים:
•עם חותמת מקורית של המוסד המנפיק אות כצילום ,או לחילופין
עם אישור נוטריוני חתום על ידי נוטריון.
•ע“י הצגת צילומים ולצידם הטפסים המקוריים במשרד הרישום.
•בוגרי המרכז הבינתחומי פטורים מהצגת תעודות מקוריות.
•מסמכים מקוריים שיישלחו בדואר רשום יוחזרו אל המועמד
בדואר רגיל ,ובאחריות המועמד.
מועמדים בעלי תעודות מחו“ל:
תנאי הקבלה יחולו ,בשינויים מתחייבים ,על בעלי תארים אקדמיים
מחו“ל .החלטת הקבלה תוכרע בוועדת קבלה לתכנית.

את דמי הרישום ניתן לשלם באמצעות אתר האינטרנט בכתובת:
www.idc.ac.il/RishumOnlineMaster

דמי הרישום מהווים השתתפות בעלויות הטיפול ברישום ובמיון
המועמדים של המרכז הבינתחומי הרצליה ,ולא יוחזרו בכל מקרה גם
אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד מכל סיבה שהיא.
מעמד הרישום
 .1מועמדים שאינם מציגים את כל נתוניהם עם טפסי הרישום
ומתכוונים להציגם בשלב מאוחר ,יציינו זאת בטפסי הרישום
במקום הרלוונטי.
 .2בכל מקרה ,המועמדים יציגו את כל נתוניהם במשרד הרישום
לא יאוחר מ-ל' באב תשע"ט 31 ,באוגוסט .2019
 .3מועמד שיציג בעת הרישום תעודות לא מקוריות ,מועמדותו תיבדק
על סמך הנתונים שהציג .אם יימצא כי ניתן לקבלו  -יהא עליו
להציג תעודות מקוריות בתוך שבוע ימים מרגע הודעת הקבלה.
מועמד שיעכב הצגת תעודות מקוריות עלול לאבד את מקומו ,ודיון
במועמדותו ידחה לשלב מיון מאוחר יותר.
 .4עם קבלת טפסי הרישום ,תישלח למועמד הודעה על קבלת
הטפסים במשרד הרישום .ההודעה תכלול אישור ופירוט הטפסים
החסרים שעל המועמד להציג.
מועמד שלא יציג את הטפסים המקוריים החסרים עד למועד
האחרון שנקבע ,ייחשב כמי שוויתר על מועמדותו ללימודים במרכז
הבינתחומי.

תנאי הקבלה
 .1התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתחומים מגוונים ,אשר
סיימו את התואר באחד המוסדות להשכלה גבוהה בארץ או
בעולם ,המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 .2ממוצע הציונים הנדרש לקבלה לתואר הוא  80ומעלה .בעלי
תואר ראשון עם ממוצע נמוך מ 80-יוכלו להירשם ולהגיש בקשה
מנומקת ,אשר תידון על ידי ועדת החריגים .על הבקשה להיות
באנגלית.
 .3קורסי השלמה
א .מיקרו אקונומטריקה (יילמד במיני סמסטר )1
ב .קורס בסיס באקונומטריקה (יילמד במיני סמסטר )2
ג .מבוא לפסיכולוגיה (יילמד במיני סמסטר )1
ד .פסיכולוגיה חברתית (יילמד במיני סמסטר )1
נדרשת חובת מעבר של כל הקורסים.
* קבלת פטור מקורסים אלו הינה בכפוף להחלטת ראש תכנית
בהצגת סילבוס לקרוס רלוונטי.
 .4התכנית האקדמית נלמדת במלואה באנגלית .במקרה של
מועמדות לתואר עם תזה יש להגיש בנוסף דוגמת כתיבה
אקדמית באנגלית.

תקנון רישום וקבלה
לתכנית  MAכלכלה התנהגותית
 .5התכנית האקדמית נלמדת במלואה באנגלית.
בוגרי בתי ספר שבהם אנגלית לא הייתה שפת ההוראה העיקרית
נדרשים לעבור את מבחן ה( TOEFL-מבחן אנגלית לשפה זרה) או
מבחן מקביל כגון ה( IELTS-מערכת הבחינות בשפה האנגלית) או
הבחינה הפסיכומטרית בישראל.
 .6תנאי הקבלה יחולו ,בשינויים מותאמים על בעלי תארים
אקדמיים מחו“ל .החלטת הקבלה תוכרע על ידי ראש התכנית.
תהליך הקבלה:
על מנת להתחיל את הליך המיון והקבלה לתכנית ,על המועמד
להגיש את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
א .אישור מקורי על תואר אקדמי קודם ,הכולל את גיליון הציונים
והממוצע הסופי.
ב .פרטי שני ממליצים לפי ההוראות בטופס הממליצים.
ג .מענה על שאלון קבלה באנגלית.
ד .קורות חיים עדכניים.
ה .צילום ת.ז.
תהליך הקבלה ללימודים כולל שני שלבים:
שלב א'  -מיון על סמך הנתונים שהציג המועמד :ציוני תואר
ראשון ,ציון לתארים נוספים ,קורות חיים ומסמכי הרישום
הנדרשים.
שלב ב'  -מועמדים שיעברו את שלב א' בהצלחה ,יזומנו לראיון
באנגלית על פי שיקולי ועדת הקבלה.
בקבלת הסטודנטים יישמר שוויון הזדמנויות מלא ,ולא תהיה כל
אפליה בין המועמדים בשל גזעם ,מינם ,דתם או לאומיותם.
שכר הלימוד
 .1שכר הלימוד בשנת הלימודים תש“פ בתוכנית  MAכלכלה
התנהגותית הנו  ₪ 50,000לתשלום ע״פ תעריף מזומן.
 .2מקדמה בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך
הקבלה ללימודים.
 .3מועמדים שיתקבלו ללימודים יחויבו בתשלום מקדמה .תשלום
המקדמה מהווה התחייבות ללימודים במרכז הבינתחומי בשנת
הלימודים הקרובה ,וקבלה של הוראות תקנון שכר הלימוד.
מועמדים שלא יסדירו את הרשמתם כאמור לעיל ,ייראו כמי
שוויתרו על מקומם בתכנית ,ומקום זה יוצע לבאים אחריהם
ברשימת המועמדים.
 .4לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .התשלום ע״פ תעריף מזומן עד ליום פתיחת שנת הלימודים.
ב .פריסת תשלומים תתבצע ב 12-תשלומים ,באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי
קרדיט).
במסלול ב' ייגבו ריבית ודמי טיפול.

 .5לא יינתן זיכוי משכר לימוד בגין פטור מקורסים שנלמדו
בתארים קודמים.
 .6קורסי ההשלמה כלולים בשכר הלימוד.
* לבוגרי תואר ראשון מהמרכז הבינתחומי הרצליה תוענק הנחת בוגר
בגובה  10%משכ"ל של התכנית (תעריף מזומן).

תקנון הפסקת לימודים
נוהל הודעה על הפסקת לימודים:
סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תש“פ ,והחליט לבטל /
להפסיק את לימודיו ,חייב להודיע על כך בכתב (באמצעות מכתב,
פקס או דוא“ל) למנהל הרישום או למנהל הסטודנטים של התכנית.
על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו .למען הסר ספק ,הודעה טלפונית
אינה נחשבת להודעה על הפסקת לימודים ,רק הודעה בכתב ,שהוצא
אישור לגבי קבלתה תיחשב לעניין זה .הודעה על ביטול/הפסקת
לימודים בכל מועד שהוא ,מבטלת את הזכאות למלגה בה זוכה
חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט
או ע"י הבינתחומי הרצליה
בתכנית  M.Aכלכלה התנהגותית תש״פ
הודעה על ביטול לימודים  /הפסקת לימודים התשלום בו חייבים:
 .1עד א' אב תשע"ט  02.08.19תוחזר המקדמה כולה
 .2ג' אב תשע"ט  -כ"ט אב תשע"ט 30.08.19-04.08.19
חייבים בתשלום  25%מהמקדמה
 .3א' אלול תשע"ט  -כ"ו אלול תשע"ט 26.09.19-01.09.19
חייבים בתשלום  50%מהמקדמה
 .4כ"ז אלול תשע"ט  -י"א תשרי תש"פ 10.10.19-27.09.19
חייבים בתשלום  75%מהמקדמה
 .5י"ב תשרי תש"פ  -י' חשון תש"פ 08.11.19-11.10.19
חייבים בתשלום המקדמה כולה
 .6י"ב חשון תש"פ  -ו' טבת תש"פ 03.01.20-10.11.19
חייבים בתשלום  15%משכר הלימוד
 .7ח' טבת תש"פ – ה' אדר תש"פ 01.03.20-05.01.20
חייבים בתשלום  25%משכר הלימוד
 .8ו' אדר תש"פ  -כ"ה תמוז תש"פ 17.07.20-02.03.20
חייבים בתשלום  50%משכר הלימוד
 .9מ-כ"ז תמוז תש"פ  -ל' שבט תשפ"א 12.02.21-19.07.20
חייבים בתשלום  75%משכר הלימוד
 .10מ-ב' אדר תשפ"א 14.02.21
חייבים בתשלום  100%שכר הלימוד

