
החוג ללימודי אסיה

 תכנית חדשה לתואר שני בלימודי אסיהסינית
עם התמחות בשווקי אסיה

בגישה תקשורתית   
עם חומרי לימוד מגוונים   

עם תרגול מעמיק המתמקד במיומנויות שיחה    
באווירת לימודים נינוחה   

עם מיטב המורים   

הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע בקמפוס הנמל בשעות אחר הצהריים ובימי שישי.

להרשמה יש ליצור קשר עם העוזרת המנהלית לראש החוג ללימודי אסיה, עדי אופיר:
asian-studies@univ.haifa.ac.il  :דוא"ל

טלפון: 04-8288501 
עלות הקורס 2000 ₪ (כולל ערכת לימוד)

הקורס יתחיל בשבוע של ה-8 במרץ 2015 ויסתיים ב-19 ביוני 2015. 
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

אודות התכנית
השינויים המתחוללים בעולם הפכו את אסיה למוקד כלכלי, טכנולוגי ופוליטי רב עוצמה, ובהתאם לכך גופים עסקיים וציבוריים בארץ ובעולם 
פועלים כיום להגביר את פעילותם מול השווקים האסייתיים. לאחר שפיתח את התכנית הראשונה בישראל לתואר ראשון, המתמקדת בעולם 

העסקי של אסיה וכוללת התנסות מעשית, פותח החוג ללימודי אסיה בשיתוף עם החוג למינהל עסקים באוניברסיטת חיפה תכנית לתואר 
שני, ראשונה מסוגה אף היא, בתחום זה. 

תכנית זו, המבוססת על סגל מרצים מוביל, המשלב רקע אקדמי ורקע מעשי, מספקת מבט רחב על כלכלות אסיה, היכרות מעמיקה עם 
מאפייניהן הייחודיים, והקניית כלים מתקדמים מתחום מינהל עסקים. התכנית מכוונת להכשיר אנשי מקצוע מובילים בתחום, ומיועדת 

לסטודנטים בוגרי התכנית לתואר ראשון 'עסקים באסיה' באוניברסיטת חיפה המעוניינים להעמיק את הכשרתם, לבוגרי תואר ראשון כללי 
בלימודי אסיה ולבוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים. התכנית משלבת קורסים מתקדמים בלימודי אסיה שפותחו במיוחד עבורה, קורסי מ"א 

כלליים של החוג ללימודי אסיה, קורסים הנלמדים במסגרת תואר שני במנהל עסקים, ומאפשרת ללמוד שפות אסייתיות (סינית, יפנית, 
הינדי, קוריאנית). ניתן ללמוד את התכנית במסלול כללי (ללא כתיבת תזה) או במסגרת מסלול מחקרי הכולל כתיבת תזה למ"א.

מתכונת הלימודים ותנאי קבלה 
התכנית מיועדת הן לסטודנטים בעלי רקע והן לסטודנטים ללא רקע בלימודי אסיה. סטודנטים ללא רקע בלימודי אסיה יידרשו ללמוד שלושה 

קורסי השלמה. הקורסים הנלמדים בתכנית מרוכזים במשך יומיים בשבוע. לימודי שפה הנם בגדר רשות לתלמידי המסלול הכללי
ובגדר חובה לתלמידי המסלול המחקרי.

התכנית מיועדת לסטודנטים העומדים בתנאים הבאים:
זכאות לתואר ראשון עם ממוצע 80 לפחות  .1

מבחן קבלה של החוג למינהל עסקים  .2
ראיון אישי בפני ועדת קבלה מטעם החוג ללימודי אסיה  .3

תעודת גמר: מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר שני בלימודי אסיה עם ספח התמחות בשווקי אסיה
משך התכנית: ניתן להשלים את התכנית בשלושה סמסטרים

שכר לימוד: כנהוג באוניברסיטה בתואר שני

 www.haifa.ac.il באמצעות אתר אוניברסיטת חיפה באינטרנט  •
/http://harshama.haifa.ac.il :לשונית קבלה והרשמה   

לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות החוג ללימודי אסיה:
 החוג ללימודי אסיה, asian-studies@univ.haifa.ac.il, טל' 04-8288501

 הרשמה לתכנית:


