
במדור סין, לימודי אסיה  תכנית המצוינות לתואר בוגר
 (2017-2018תשע"ט )-תשע"ח

 

 מדור סין בחוג ללימודי אסיהתכנית המצוינות ב
 ות/המצטייניםמדור ה ות/מאפשרת לתלמידי

 מיהאקדמיים בתחו ן/להעמיק את לימודיהם
השפה, ההיסטוריה, ההגות, הפוליטיקה, החברה 

התכנית והתרבות של סין המודרנית והמסורתית. 
לימודי סין פותחת דלת לחשיבה מתקדמת ב
, באמצעות ולהעמקת הידע של השפה הסינית

וקורסים  הלתלמידי ייםייעוד יםשילוב בין קורס
מתקדמים של החוג. כמו כן, מאפשרת התכנית 

את  להאיץ בכך  ות/יניםהמעוני ות/לתלמידים
 ות/תלמידיתחום סין. לתואר מוסמך ב ן/הםלימודי

על סמך הצטיינות בלימודים ות /חריםהתכנית נב
לאחר שהשלימו לא  ן/את לימודיהם ות/ומתחילים

 אחד פחות משלושה סמסטרים של לימודים בחוג.
ה באופן אישי את תלמידי מדור ילווממורי ה

 כנית. הת

 :תנאי הקבלה לתכנית
 

בנסיבות מיוחדות )למשל שפת אם  .בחוגלפחות בלימודי השנה הראשונה  90ממוצע ציונים של  •
 .85בעלי/ות ממוצע  ות/שאינה עברית( תישקל מועמדות של תלמידים

 ות/שסיימו לפחות שלושה סמסטרים מלאים לתואר בוגר, ורשומים ות/ייקלטו תלמידים בתכנית •
כאלה הלומדים/ות בתכנית המשולבת עם מנהל עסקים ו/או מדור סין בחוג ללימודי אסיה )גם ל

 .עם יחב"ל(

  יוזמנו לראיון עם סגל התכנית ות/המועמדים אישי: ראיון •

 קורסים ייעודיים: 2-תכנית המצוינות כוללת השתתפות ב

במהלך חופשת הקיץ של ) שבועות לפחות בשפה הסינית באוניברסיטה בסין 4קורס קיץ בן  -
התכנית, ותציע מימון חלקי  ות/התכנית תישא בהוצאות הלימודים של תלמידי :*(לתואר שנה ב'

 . של הוצאות הטיסה

 לב: -שימו*  

קיץ  נותבחישל  'לא יוכלו להשתתף במועדי בבסין קיץ ה-לקורסתלמידי/ות התכנית אשר יצאו -
 . מועד א'בתשע"ח. לפיכך, על תלמידי/ות התכנית לוודא שסיימו את חובות הבחינות 

 HSKמעבר בחינות  ינוהקיץ בסין בשנה"ל תשע"ח ה-תנאי מקדים להשתתפות בקורס-   
ייערכו  HSK-מבחני הלפחות.  2הסינית( ברמה  לשפה סין של הרשמיים הרמה )מבחני

. ההרשמה והתשלום למבחנים תתאפשר עד 11.2.2018באוניברסיטה העברית בתאריך 
 לפרטים נוספים יש לפנות ל"מכון קונפוציוס" באוניברסיטה העברית בכתובת .14.1.18תאריך 

 .confucius@mail.huji.ac.il הדואר האלקטרוני:

יועבר ע"י  הקורסנ"ז, במתכונת סמינר(:  2, )שנה ג', סמסטר א' קורס "מגמות בחקר סין" -
התכנית למחקרים עדכניים  ות/, ובמסגרתו ייחשפו תלמידיות/אורחים ות/החוג ומרצים ות/מרצי

 המסורתית והמודרניתבתחום לימודי סין 
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בשנה השלישית  תכנית המצוינות מאפשרת לתלמידיה להשתתףבנוסף לקורסים הייעודיים, 
 ובחרתלמידים/ות שי .השיעורכפוף להסכמת מורה ב ,לתואר שני בקורסים מתקדמים ללימודיהם

נקודות זיכוי מקורסים אלה ללימודי לצבור יוכלו בקורסים הללו מעבר למכסת לימודי הבוגר הרגילה 
תכנית המצוינות,  ות/חלות גם על תלמידיבמדור סין ללימודי המוסמך  דרישות הקבלה המוסמך.

 . תייחסות לנתוני הקבלה של השנה בהומ

למלא "טופס  ות/מתבקשים חלהגיש מועמדות לתכנית לשנה"ל תשע" ות/המעוניינים ות/תלמידים
למזכירות החוג בליווי  )ראו בעמוד הבא( ולהגישותכנית המצוינות של מדור סין"  -בקשת קבלה 

 21.3.2018 המסמכים הנדרשים עד לתאריך

, ניתן לפנות ליועצת התכנית, ד"ר אורנה נפתלי, בכתובת אודות התכנית לפרטים נוספים
 orna.naftali@mail.huji.ac.ilהדואר האלקטרוני: 
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 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 

 בקשת קבלה לתכנית המצוינות לתואר בוגר במדור סין

 2017/18שנה"ל תשע״ח 

 

 שם משפחה: ______________________   שם פרטי: _________________________

 מספר ת״ז: _______________________

 כתובת דוא״ל: _______________________________________________________

 כתובת למשלוח דברי דואר: _____________________________________________

 טלפון: __________________  מספר טלפון סלולארי: _____________________ מספר

 שנת לימוד: ____________   

 חוגי לימוד לתואר בוגר: ____________________  ,   ________________________    

 מועד משוער לסיום חובות תואר בוגר: _________

 נימוקי הבקשה: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

-מלגב׳ כנרת לוי, מזכירת החוג, לא יאוחר תמונה וגיליון ציונים עדכני * יש להגיש טופס זה בליווי 

להתקבל לתכנית לקבוע מועד לראיון אישי עם מורי התכנית באמצעות  .על המבקשים/ות 21.3.2018

שאלות בנושא התכנית .  kinneretl@savion.huji.ac.ilמזכירת החוג ללימודי אסיה, גב' כנרת לוי 

ל מדור סין יועצת התכנית למצוינות ש ניתן להפנות אל: ד"ר אורנה נפתלי,

(orna.naftali@mail.huji.ac.il 
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 לשימוש ועדת הקבלה:

 ציון ממוצע: ____________

הערות על הציונים וקורסים קודמים: 

___________________________________________________ 

ראיון בפני: 

_____________________________________________________________________ 

 הריאיון: ____________ מועד

הערות על הריאיון: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 


