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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ NEW YORK COLLEGE
Η καταβολή των διδάκτρων πιστοποιείται με την προσκόμιση στο Λογιστήριο του New York College, του
αντίστοιχου γραμματίου της Τραπέζης, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του σπουδαστή
στο πεδίο αιτιολογία, καθώς και ο κωδικός φοίτησής του(ID Student).
Τα ποσά της Προκαταβολής δεν επιστρέφονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιστροφής της
προκαταβολής, πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, θα παρακρατείται το ποσό των 150€
για έξοδα φακέλου.
Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να διακόψει τη φοίτηση αμέσως μετά τη λήξη της πρώτης εβδομάδας
διδασκαλίας και πριν την έναρξη της δεύτερης εβδομάδας διδασκαλίας, οπότε και απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων του Προγράμματος όχι από την υποχρέωση τελών εγγραφής
στο πανεπιστήμιο καθώς και των εξόδων φακέλου. Η διακοπή πιστοποιείται μόνο και αποκλειστικά με
την υπογραφή της αντίστοιχης Αίτησης (Interruption Form) ,σε αντίθετη περίπτωση ο σπουδαστής
θεωρείται ενεργός και εξακολουθεί η αξίωση πληρωμής των διδάκτρων του. Σε κάθε περίπτωση
οριστικής διακοπής των σπουδών, ή αποβολής από το πρόγραμμα μετά την πρώτη εβδομάδα
διδασκαλίας δεν επιστρέφονται τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα, ενώ εξακολουθεί η αξίωση πληρωμών
ως εξής:
•
•

στο ακέραιο το ποσό των Τελών καθώς και η Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο όπως αυτή ορίζετε
στον οικονομικό διακανονισμό τον οποίο υπογράφει ο σπουδαστής.
το σύνολο του ποσού των διδάκτρων του εξαμήνου που είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής.

Η αξίωση πληρωμής διδάκτρων καθώς και των Τελών Εγγραφής εξακολουθεί ακόμα και στην περίπτωση
κατά την οποία η καταβολή των διδάκτρων έχει συμφωνηθεί σε μηνιαίες δόσεις για την διευκόλυνση
του σπουδαστή. Ρητώς συμφωνείται ότι τυχόν ληξιπρόθεσμη απαίτηση της εταιρείας έναντι του
σπουδαστή αλλά και το ύψος αυτής θα αποδεικνύεται από τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας ή
αποσπάσματα αυτών. Η διάρκεια σπουδών πιστοποιείται από το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.
Τυχόν απουσίες από τα μαθήματα του προγράμματος δεν υποδεικνύουν τη διακοπή του σπουδαστή.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κε.Δι.Βι.Μ2 NEW YORK COLLEGE
Η καταβολή των διδάκτρων πιστοποιείται με την προσκόμιση στο Λογιστήριο του New York College, του
αντίστοιχου γραμματίου της Τραπέζης, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του σπουδαστή
στο πεδίο αιτιολογία, καθώς και ο κωδικός φοίτησής του(ID Student).
Τα ποσά της Προκαταβολής, όπως αυτά ορίζονται στην αίτηση εγγραφής του προγράμματος, δεν
επιστρέφονται.
Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να διακόψει τη φοίτηση πριν την έναρξη του προγράμματος διδασκαλίας,
οπότε και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων του Προγράμματος.
Η διακοπή πιστοποιείται μόνο και αποκλειστικά με την υπογραφή της αντίστοιχης Αίτησης (Interruption
Form), σε αντίθετη περίπτωση ο σπουδαστής θεωρείται ενεργός και εξακολουθεί η αξίωση πληρωμής
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των διδάκτρων του. Σε κάθε περίπτωση οριστικής διακοπής των σπουδών δεν επιστρέφονται τα ήδη
καταβληθέντα δίδακτρα, ενώ εξακολουθεί η αξίωση πληρωμών ως εξής:
•

στο ακέραιο το ποσό του προγράμματος.

Η αξίωση πληρωμής διδάκτρων καθώς και των Τελών Εγγραφής εξακολουθεί ακόμα και στην περίπτωση
κατά την οποία η καταβολή των διδάκτρων έχει συμφωνηθεί σε μηνιαίες δόσεις για την διευκόλυνση
του σπουδαστή. Ρητώς συμφωνείται ότι τυχόν ληξιπρόθεσμη απαίτηση της εταιρείας έναντι του
σπουδαστή αλλά και το ύψος αυτής θα αποδεικνύεται από τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας ή
αποσπάσματα αυτών. Η διάρκεια σπουδών πιστοποιείται από το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.
Τυχόν απουσίες από τα μαθήματα του προγράμματος δεν υποδεικνύουν τη διακοπή του σπουδαστή.

