התכנית המשותפת לתואר ראשון
במנהל עסקים ולימודי אסיה
מרץ 2018
הסמסטר החדש כבר תכף מתחיל וזה הזמן להתעדכן באירועים ,כנסים
ותכניות לסמסטר השני והקיץ הקרב .רבים מאירועים אלו קוראים
לסטודנטים להשתתף בתכנון ,בנייה והקמה .בנוסף ,כמו תמיד ,אנחנו
מעודדים אתכם להעלות רעיונות לאירועים נוספים.
כמו כן ,התכנית מברכת את ד"ר אורנה נפתלי על ההתמנות לראש החוג
החדשה של לימודי אסיה ,ומודה לד"ר ניסים אוטמזגין ,ראש החוג היוצא.
●
יום ראשון הקרוב ,ה 18-למרץ
הרצאתו של פרופ' ישי יפה במסגרת פורום כלכלות אסיה
●
יום שישי ,ה 23-למרץ
יתקיים היום הפתוח ואנחנו מחפשים מתנדבים!
מחפשים סטודנטים שיאיישו עמדות ויספרו למתעניינים על התכנית ועל החוויות שלהם

●
יום רביעי-חמישי 23-24 ,למאי
הכנס הדו-שנתי ה 14-של לימודי אסיה בישראל
יתקיים השנה באוניברסיטה העברית
ומציע הזדמנות לפרויקט מעשי לתלמידי התכנית
●
תכנית התמחויות ,יריד התעסוקה  ,StartupAsiaוהזדמנות לארגון הסיור העסקי
לסין בקיץ !2018
לכל הרוצים לקחת חלק בארגון ועזרה באירועים אלו ,פנו אליי

Asia.business@mail.huji.ac.il

●

היום הפתוח
באוניברסיטה העברית
●
יום שישי ,ה 23-למרץ בשעה 9:00
אנחנו מחפשים בדחיפות מתנדבים שיאיישו
את העמדה של התכנית המשותפת.
הסטודנטים יוכלו לקבל את פניהם של
המתעניינים בלימודים ,לספר להם על החוויות
האישיות מהלימודים ולספר קצת על התכנית.
מתעניינים שרוצים לעזור ,פנו אליי

Asia.business@mail.huji.ac.il

הזדמנות לפרויקט מעשי במסגרת

הכנס הדו-שנתי ה14-
של לימודי אסיה בישראל
 23-24למאי2018 ,

הכנס של לימודי אסיה בישראל יתקיים השנה באוניברסיטה העברית והוא צפוי להיות גדול,
עם  200משתתפים ,קרוב למחציתם הם אורחים מחו"ל .חלק נכבד מהמושבים יהיה
מוקדש לנושאים כלכליים ועסקיים .אנחנו מעודדים אתכם להגיע ולנצל את ההזדמנות
לשמוע הרצאות ודיונים בנושאים שלא תמיד עולים במהלך הלימודים השוטפים בכיתות.
במיוחד ,אנחנו קוראים לסטודנטים של התכנית להגיע למושב שיכנס יזמים ישראלים
מתחומים שונים ,כגון תיירות ,רוחניות ,ייבוא ועוד .פאנל זה ,שיתקיים ביום חמישי ,ה24-
למאי ,בין השעות  19:15- 18:15הוא רלוונטי במיוחד לתלמידי התכנית ,ואני מצפה
לראותכם שם( .השתתפות בהרצאות הפאנל תהיה הכרחית לתלמידי הפורום לכלכלות
אסיה).
בנוסף ,הכנס מציע לסטודנטים של התכנית המשותפת הזדמנות יוצאת דופן לפרויקט
מעשי בתחום השיווק והאסטרטגיה בבניית יריד מסחרי למהלך ימי הכנס .הפרויקט צפוי
להיות מעניין ומאתגר ,שיאפשר לכם לנצל את הידע והיכולות שלכם בעולם האמתי.
פנו אליי אם אתם מתעניינים ,פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך.

ובקרוב...
הצטרפות לארגון הסמינר העסקי לסין
קיץ 2018
גם השנה התכנית המשותפת מעודדת את
תלמידיה לקחת חלק בארגון הסמינר העסקי
בסין.
בשנה שעברה ,ביוזמתם ובארגונם של סטודנטים
מהתכנית המשותפת ובהובלתו של תלמיד התכנית
שחף שב ארצה ,יצאה משלחת של  14סטודנטים
לסמינר עסקי בסין בן עשרה ימים .התכנית זכתה
לתמיכה ועידוד מהתכנית המשותפת ,מכון קונפוציוס
ומרכז פריברג ואליה התלווה פרופ' גור מושייב ,ראש
תכנית לימודי תואר שני במנהל עסקים.
חברי המשלחת בקרו במגוון חברות וסטארט-אפים
מקומיים ,ממגוון ענפים ,כנדל"ן ,תשתיות ומדיה .כך,
לדוגמא ,נפגשה המשלחת עם סמנכ"לית חברת הענק
בתחום המסחר המקוון  JD.comובקרה בחברת
ההשקעות הגדולה  ,ShengJingהעוסקת בקידום
הפעילות העסקית בין סין וישראל.
להתרשמות מעמיקה יותר מהסיור אשתקד ומחוויות
המשלחת ,תוכלו לפנות לאתר הסטודנטים של התכנית
המשותפת:
StartupAsiaIsrael.wixsite.com/2017
Business
ולאתר הפייסבוק של התכנית:
.Administration and Asian Studies at HUJI

התמחויות אסיה
במסגרת לימודי השנה השלישית ,לתואר ראשון במנהל עסקים מאפשר בית
הספר למנהל עסקים ,לבצע התמחות (פרקטיקום) במקומות עסקיים שונים.
במהלך הקורס הסטודנטים מצטרפים לחברות עסקיות שונות ,ומשתלבים שם
לתקופת הקורס ,כמתמחים ,במשימות המוקצות להם על ידי הארגון .מטרת
הקורס היא להקנות לסטודנטים ניסיון מעשי בשנת הלימודים האחרונה שלהם.
הקורס מועבר באוניברסיטה משנת  2006בהצלחה רבה .הסטטיסטיקה מראה כי
לאורך השנים בין  50%-40%מהסטודנטים המשתתפים בקורס מוצאים עבודה
בעקבות הקורס .מקומות ההתמחות כוללים בין השאר חברות ייעוץ ,פיננסים,
שיווק וכדומה.

תלמידי שנה ב' ,זהו הזמן לחשוב על מקום ההתמחות המועדף .במידה
ואתם מתעניינים בהתמחות בחבררה שאיננה מופיעה בין האפשרויות,
פנו לתכנית המשותפת.asia.business@mail.huji.ac.il ,

תכניות חילופי סטודנטים
התכנית המשותפת מעודדת סטודנטים להשתתף בתכנית חילופי סטודנטים בין בית
הספר למנהל עסקים לבין בתי ספר מובילים בחו"ל.
בעידן הגלובליזציה יש חשיבות רבה להכרת התרבות ,ובפרט התרבות העסקית ,במדינות שונות.
אחת הדרכים הטובות ביותר להיחשף לעולם היא על ידי השתתפות בתכנית חילופי סטודנטים.
עבור רבים מהסטודנטים שהשתתפו בתוכניות חילופים ,הייתה זו חוויה משנת חיים.
לבית הספר למנהל עסקים הסכמי חילופי סטודנטים עם מספר אוניברסיטאות מובילות בחו"ל.
במסגרת הסכמים אלו ,ניתנת לסטודנטים האפשרות ללמוד סמסטר בחו"ל ,מבלי לשלם שכ"ל
במוסד המארח ,ובאופן שנקודות הזכות יוכרו באוניברסיטה העברית (ובמקביל ,סטודנטים
מחו"ל מגיעים ללמוד אצלנו) .ברב מהמקרים ניתנת גם תמיכה כספית למימון הוצאות הנסיעה,
על סכום של כ 8,000-ש"ח.
ספיר אלקרת:
" עוד לפני שהתקבלתי ללימודים באוניברסיטה העברית ,חלמתי לצאת
לחילופי סטודנטים בדרום קוריאה .רציתי לחוות את החיים בקוריאה ואת
התרבות שעניינו אותי והובילו אותי ללמוד לימודי אסיה (מדור קוריאה)
מלכתחילה .ההזדמנות לצאת לסמסטר וללמוד באוניברסיטת קוריאה
שבסיאול ,אפשרו לי לחוות זאת ,ללמוד אף יותר על המדינה ועל התרבות
ולפגוש סטודנטים ממקומות שונים בעולם" .
לורי בוטניק:
"שילוב לימודים בחו"ל במהלך לימודי התואר מעניק הזדמנות
חד פעמית לחוות מקרוב את התרבות השפה ,המנהגים ומאפשר
להכיר חברים מכל העולם .כסטודנטית בתכנית המשותפת
למנהל עסקים ולימודי אסיה הנסיעה לסין פתחה בפניי את עולם
ההזדמנויות שיש לסין להציע ,את הקדמה הטכנולוגית ואיך
משלמים על הכל ללא צורך באשראי או מזומן "."cashless life
תכנית חילופי הסטודנטים אפשרה לי לשלב בחיי היומיום את
הידע שצברתי בלימודים ולחוש ביטחון בשפה".

●

הרצאה דו-שבועית במסגרת פורום כלכלות אסיה
●
יום ראשון הקרוב ,ה 18-למרץ
הרצאתו של פרופ' ישי יפה במסגרת פורום כלכלות אסיה

עדכונים נוספים לזמן הקרוב:
●  - 25.3יתארח מתן וילנאי ,לשעבר שגריר ישראל בסין ,במסגרת התכנית
של פורום אסיה-יחב"ל .ההרצאה תתקיים באולם אבא-אבן בשעה .16:30
●  - 15.04נקיים מפגש משותף לתלמידי התכנית .

הכירו את תכנית הפודקאסט "מדברים אסיה"  ,שהוקמה ביוזמת תלמידי התכנית
המשותפת .חפשו אותם בפייסבוק soundcloud.com ,ו –.youtube.com

בעשורים האחרונים חלה צמיחה כלכלית וטכנולוגית
משמעותית במדינות מזרח אסיה אשר הפכו למוקד
מרכזי בזירה הכלכלית העולמית .כתוצאה מצמיחה זו,
קשרי מסחר רבים נרקמו בין מדינות רבות למדינות
מזרח אסיה כמו סין ,יפן ודרום קוריאה .בין היתר ,גם
בישראל זיהו את הפוטנציאל הכלכלי ,והחלה התעניינות רבה בקיום יחסים
עסקיים עם מדינות אלו.
ולכן הקמנו את "מדברים אסיה" -הפודקאסט
האסייתי הראשון בישראל! זוהי יוזמה משותפת
של  5סטודנטים ובוגרים בתכנית המשותפת
למנהל עסקים ולימודי אסיה באוניברסיטה
העברית

בירושלים.

החלטנו

להפיק

את

הפודקאסט מתוך רצון להביא לקדמת הבמה את
השיח העסקי על אסיה בישראל ובשפה העברית.

