תקנון רישום וקבלה
לתכנית הM.Sc. in Machine Learning and Data Science-
מועדי רישום לשנת הלימודים תש"פ
המתחילה בנובמבר 2019
מועדי רישום
רישום מוקדם 13 :במאי  2019ח' באייר תשע"ט -
 14ביוני  2019כ' באייר תשע"ט
רישום מאוחר 15 :ביוני  2019כ"א באייר תשע"ט -
 31באוגוסט  2019ל' באב תשע"ט
על מנת שמתעניין ייחשב כ“מועמד ללימודים“ ומועמדותו תיבחן
באחד מהמועדים לעיל ,עליו להגיש למנהל הרישום 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 .תינתן
עדיפות למועמדים שיציגו את נתוניהם במועד רישום מוקדם.
דמי רישום
דמי רישום .₪ 300 -
את דמי הרישום ניתן לשלם:
באמצעות אתר האינטרנט בכתובת:
www.idc.ac.il/RishumOnlineMaster

מעמד הרישום
•מועמדים שאינם מציגים את כל נתוניהם עם טופסי הרישום
ומתכוונים להציגם בשלב מאוחר ,יציינו זאת בטופסי הרישום
במקום הרלוונטי.
•על הנרשמים לשנת הלימודים תש״פ ,שתחל בנובמבר ,2019
להציג את כל נתוניהם במנהל רישום וקבלה לא יאוחר מיום ו',
כ"ט אב תשע"ט 30 ,באוגוסט .2019
•מועמד שיירשם במועד רישום מוקדם ,ויציג נתונים לאחר מועד
זה ,ייחשב כמי שנרשם במועד רישום מאוחר ,ויחולו עליו הכללים
החלים על מועמדי הרישום המאוחר.
•מועמד שיציג בעת הרישום תעודות לא מקוריות ,מועמדותו
תיבדק על סמך הנתונים שהציג .אם יימצא כי ניתן לקבלו  -יהא
עליו להציג תעודות מקוריות תוך שבוע ימים .מועמד שיעכב הצגת
תעודות מקוריות עלול לאבד את מקומו ,ויידחה לשלב מיון מאוחר
יותר.
•עם קבלת טופסי הרישום ,תישלח למועמד הודעה על קבלת
הטפסים .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.
•מועמד שיציג מסמכיו לאחר המועד האחרון שנקבע ,ויעמוד בסף
הקבלה שנקבע למועד זה ,יתקבל על בסיס מקום פנוי.

הצגת תעודות
התעודות הנדרשות הן :אישור מקורי על תואר אקדמי קודם ,גיליון
ציונים מקורי הכולל את ממוצע הציונים הסופי ,תמונה דיגיטלית,
קורות חיים עדכניים 2 ,המלצות וכן צילום ת.זהות.
יש להציג את התעודות והמסמכים המקוריים באחד
מהאופנים הבאים:
•עם חותמת מקורית של המוסד המנפיק אותן.
•כצילום ,עם אישור נוטריוני חתום על ידי נוטריון.
•ע“י הצגת צילומים ולצידם הטפסים המקוריים במשרד הרישום.
בוגרי המרכז הבינתחומי הרצליה פטורים מהצגת תעודות.
מסמכים מקוריים שיישלחו בדואר רשום יוחזרו אל המועמד ,על־פי
בקשתו ,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.
תנאי קבלה ותהליך הקבלה
 .1תנאי הגשת מועמדות לתכנית הוא ציון ממוצע של  80ומעלה
בתואר ראשון במדעי המחשב וציון ממוצע של  85בתואר ראשון
מתחומים כמותיים מדעיים :מתמטיקה ,סטטיסטיקה ,כל סוגי
ההנדסה ומדעים.
 .2קבלת המועמדים לתכנית תעשה על בסיס בחינת כל המסמכים
והתעודות אשר הציג המועמד ותעשה על ידי ועדת קבלה קפדנית.
 .3קורסי השלמה
בעלי רקע שאינו במדעי המחשב יידרשו להשלמות הקורסים הבאים:
•תכנות ומבוא למדעי המחשב
•אלגוריתמים
•מערכות הפעלה
 .4בקבלת הסטודנטים יישמר שוויון הזדמנויות מלא ,ולא תהיה כל
אפליה בין המועמדים בשל גזעם ,מינם ,דתם ולאומיותם.
 .5מועמדים שיתקבלו ללימודים יחויבו בתשלום מקדמה .תשלום
המקדמה מהווה התחייבות ללימודים במרכז הבינתחומי הרצליה
בשנת הלימודים הקרובה ,וקבלה של הוראות תקנון שכר הלימוד.
מועמדים שלא יסדירו את הרשמתם כאמור לעיל ,ייחשבו כמי
שוויתרו על מקומם בתכנית ,ומקום זה יוצע לבאים אחריהם
ברשימת המועמדים.

תקנון רישום וקבלה
לתכנית הM.Sc. in Machine Learning and Data Science-
שכר הלימוד
 .1שכר הלימוד בשנת הלימודים תש״פ לתכנית לימודים מלאה
(שנתיים) הוא  ₪ 60,000לתשלום ע"פ תעריף מזומן*.
התשלום עבור התכנית ישולם במהלך השנה הראשונה ללימודים.
 .2שכר הלימוד בשנת הלימודים תש"פ לתכנית לימודים מלאה
(שנתיים) למועמדים הנדרשים בהשלמות הוא  ₪ 70,000לתשלום
ע"פ תעריף מזומן*.
מקדמה בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך הנקוב בשובר
לתשלום המקדמה.
 .3לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים באמצעות הוראת קבע או העברות בנקאיות.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).
במסלול ב' ייגבו ריבית ודמי טיפול.
 .4לא יינתן זיכוי משכר לימוד בגין פטור מקורסים שנלמדו
בתארים קודמים.
 .5סטודנט זכאי לקבל שני אישורים על לימודים ושני אישורים על
ציונים בעברית ובאנגלית ,ללא תשלום .הנפקת אישורים נוספים
כרוכה בתשלום.
 .6סטודנטים ששילמו מקדמה והחליטו לבטל/להפסיק את
לימודיהם ,יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים
המצ“ב.
* לבוגרי תואר ראשון מהמרכז הבינתחומי תוענק הנחת בוגר בגובה 10%
משכ"ל של התכנית (תעריף מזומן) .מלגות הצטיינות לבוגרים תוענקנה
מגובה שכ"ל ע"פ תעריף מזומן לאחר הנחת הבוגר.

נוהל הודעה על הפסקת לימודים
סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תש״פ ,והחליט לבטל /
להפסיק לימודיו ,חייב להודיע על כך בכתב (באמצעות מכתב,
פקס או דוא“ל) למנהל רישום וקבלה או למנהל תכנית
ה.MS.c. in Machine Learning and Data Science-
על הסטודנט לוודא קבלת אישור על הודעתו.
למען הסר ספק ,הודעה טלפונית אינה נחשבת להודעה על הפסקת
לימודים .רק הודעה בכתב ,שהוצא אישור לגבי קבלתה תחשב
לעניין זה.
הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא ,מבטלת את
הזכאות למלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
במקרה של הקפאת לימודים ,תשלום המקדמה מבטיח שמירת
מקום לשנת הלימודים הבאה בלבד ,וסכום המקדמה לא יוחזר
למעט במקרה של אי פתיחת המסלול שלגביו אושרה הקפאת
הלימודים.

החלטת הבינתחומי הרצליה שלא לפתוח את תכנית הלימודים
סיום תהליך הרישום ללימודים ,לרבות תשלום שכר לימוד ,אינו
מקנה לסטודנט זכאות ,כי התכנית אליה נרשם אמנם תיפתח
ותתקיים.
הבינתחומי הרצליה רשאי להחליט ,בהתאם לשיקול דעתו ובכל
עת ,שלא לפתוח את תכנית הלימודים ,מסיבות אקדמיות ו/או עקב
מיעוט נרשמים.
החליט הבינתחומי הרצליה שלא לפתוח את התכנית ,יוחזרו
לסטודנט מלוא דמי ההרשמה ושכר הלימוד ששולמו על-ידו.
טבלת הפסקת לימודים ע“י הסטודנט
או ע“י המרכז הבינתחומי הרצליה
הרצליה בתכנית ה-
M.Sc. program in Data Science and Machine Learning
2020-2019
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  -ג' חשון תש"פ 01.11.19-11.10.19
חייבים בתשלום המקדמה כולה
 .6ה' חשון תש"פ  -כ"ד אדר תש"פ 20.03.20-03.11.19
חייבים בתשלום  25%משכ"ל
 .7כ"ו אדר תש"פ – י"א תמוז תש"פ 03.07.20-22.03.20
חייבים בתשלום  50%משכ"ל
 .8י"ג תמוז אדר תש"פ – ב' טבת תשפ"א 17.12.20-05.07.20
חייבים בתשלום  75%משכ"ל
 .9מ-ה' טבת תשפ"א  20.12.20חייבים בתשלום  100%שכ"ל

