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 תקנון

פועל על פי חוק. קבלת סיוע בביצוע מטלות אקדמיות אינה אסורה או מהווה כל הוא עסק ה"אקדמילי" 

ולפי  עבירה חוקית ו/או אתית. דרישתו של המוסד האקדמי באשר לאותנטיות ומקוריות העבודה ברורות

 םכללי האתיקה, רכישת עבודה מוכנה מהווה עבירה אתית כלפי המוסד עצמו ועלולה להוביל לביטול קורסי

. "אקדמילי" אינה מעודדת מרמה או קניית מהווה סיכון מסוים עבור הסטודנטו ביטול התואר עצמו או/ו

הם נמצאים בתוך תהליך  תארים באופן פיקטיבי. לקוחותינו לוקחים חלק מביצוע מטלותיהם האקדמיות,

הכתיבה, הם מקבלי ההחלטות והאחראיים הבלעדיים ללימודיהם, לעבודותיהם ולמעמדם שלהם מול 

 האקדמיה.

 

אשר סטודנט מוצא קושי אקדמי כזה או אחר, תהיה הסיבה אשר תהיה, הוא פונה אלינו, כאשר ההמלצה כ

ר על מעורבות כמה שיותר על מנת לשמו אל פנים להיפגש פניםהכי יעיל, מקצועי וכדאי, זה שהיא  תמיד שלנו

גבוהה מצדו. עם זאת, ישנם מקרים לא מעטים, בהם התלמיד בוחר שאין צורך במפגש פנים אל פנים. מקרים 

כגון: הגהה לשונית, בדיקת הניתוח הסטטיסטי שנעשה, המלצה לארגון מחדש של העבודה, הגהה 

אמר ותיקונים אקדמיים נוספים. זוהי זכותו המלאה של הלקוח ביבליוגרפית, שדרוג קורות חיים, תרגום מ

לבחור בין אם הוא מעוניין להגיע אלינו, לא להיפגש, או שאנחנו נגיע אליו )עלות השירות משתנה בהתאם(. 

 בסוף מתן השירות, הסטודנט מספק תשלום שעתי כפי שמוסכם מראש על שני הצדדים מבעוד מועד.

 

רים שבהם השירות ניתן ללא קיום פגישה פיזית בין נותן השירות לסטודנט, מבחינת אופן התשלום במק

( 1דרושה רמה גבוהה של אמון בין שני הצדדים וזאת מכיוון שאופן התשלום ללא פגישה פיזית נערך כך: )

בסיום העבודה, "אקדמילי" שולחת מייל עם דיווח לגבי כמה שעות ארך משך העבודה )מה שביקש התלמיד(. 

( לאחר 3) .לא בכרטיס אשראי( –התלמיד משלם את הסכום המבוקש )במזומן, העברה בנקאית או צ'ק ( 2)

במקרים דחופים בלבד  תשלום, או אישור לתשלום, הסטודנט מקבל במייל את עבודתו )השירות שניתן(.

( הסטודנט יחתום על טופס 1בהם מועד ההגשה קרוב ואין ביכולתו של התלמיד לבצע את התשלום: )

 "הבטחת תשלום במועד מאוחר יותר", או ייתן את אישורו על האמור בו במייל.

 

ת. זוהי את האחריות לתוצאו עצמוחשוב להבהיר, כי בקבלת השירות מ"אקדמילי", אין הסטודנט מעביר מ

שהוא עובר על מה וההנחיות והציפיות שלו ברורות ומובנות לנותן השירות  מחויבותו של התלמיד, לוודא כי

"אקדמילי" מספקת שירותי סיוע, . המרצים הנחיותלכך הוא התכוון ולכך גם התכוונו שנעשה ומוודא ש

. כאשר נותן שירות, אינו תלמיד יםהכוונה, ייעוץ, תרגום ושירותים אחרים, אך בשום אופן היא מספקת ציונ

באחריות הסטודנט. זאת צמצומו נתונה מאותו מוסד אקדמי, תמיד יהיה קיים פער מסוים שאף קורס או ב

נוגע לכל סוגי הסיוע שמספקת "אקדמילי", מלבד תרגום המאמרים, אותם מתרגם אדם מנוסה, מקצועי, ב

 המתמחה בתחום בו עוסק המאמר.

 

ללא אבחנת  ה הסטודנטיאליתיעל דיסקרטיות מוחלטת ופתוחה לכלל האוכלוסי שומרת אקדמילי""

ללא כל  לסרב מתן שירות הזכות "אקדמילי"מין, מגזר, עדה, דת או מיקום גיאוגרפי. יחד עם זאת, ל ,גיל

 .צורך במתן הסבר


