09.2019

תלמידי שנה א' בחוג ללימודי אסיה ברוכים הבאים!
אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים בחוג ללימודי אסיה.
שנת הלימודים תש"ף עתידה להתחיל ב27.10.2019 -
והרישום לקורסים הממוחשב יחל בתאריך  15.9.2019בין השעות  15:00ועד .17:00
מזכירות החוג תעמוד לרשותך בייעוץ להכנת תכנית לימודים בתאריך  11-12.9.19בין
השעות  10:00-12:00בלבד! בנוסף נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות בטלפונים –
 04-8240397 , 04-8288501במידה ויש צורך להגיע יש לתאם זאת מראש במייל:

asian-studies@univ.haifa.ac.il
לשים לב!!!
הרישום לקורסים הינו ממוחשב ונעשה דרך פורטל הרישום של אוניברסיטת חיפה ב-
 15.9.2019בין השעות 15:00 :ל 17:00-בלבד!
מתאריך זה ואילך ,יתאפשרו שינויים בין השעות  22:00בערב ועד  07:00בבוקר
שלמחרת.

שימו לב! יש להירשם מראש לסמסטר א' ולסמסטר ב' לשנה"ל
תש"ף.

מידע נחוץ לצורך הרישום:
קוד החוג ללימודי אסיה הינו.125 :
מסלול דו-חוגי הינו מסלול מספר( 1 :או  .)01שנה א' = שלב  1ברישום.
הנחיות מפורטות לרישום מופיעות באתר אוניברסיטת חיפה http://www.haifa.ac.il :תחת
"סטודנטים" –" -מידע ושירותים לסטודנט" .כמו כן ,מצ"ב עבורכם גם "הנחיות לרישום
ממוחשב".
לצורך הרישום לחוג אנו מצרפים:
 .1רשימת שיעורי החובה והבחירה של שנה א' בחוג.
 .2הנחיות לרישום ממוחשב.
שימו לב :ייתכנו שינויים/תוספות בקורסי הלימוד מעת לעת,
לכן ,נא להתעדכן ביום הרישום ובמהלך שבוע השינויים,
באתר החוג ,תחת לשונית "הודעות".
רשימת קורסים עדכנית ניתן לראות כל הזמן באתר החוג ללימודי אסיה
 http://asia.haifa.ac.ilתחת לינק "מידע לסטודנטים" או באתר אוניברסיטת חיפה
תחת:
"קטלוג הקורסים תש"ף (יש להקיש סמסטר רצוי ,שם החוג מתוך הרשימה ו"חפש").
על מנת להקל עליכם בבניית המערכת ,אנא קראו היטב את ההוראות הבאות:
במסלול הדו-חוגי על התלמידים להשלים תוכנית לימודים בחוג ללימודי אסיה בהיקף של 60
נקודות זכות לכל התואר הראשון (בנוסף ל 60 -נקודות זכות נוספות בחוג השני).
יש לשים לב שמשנה זו יש לשבץ עד לסוף שנת הלימודים השנייה אשכול לימודים בהיקף 6
נ"ז.
הסבר מפורט ניתן למצוא באתר האוניברסיטה.

תוכנית הלימודים לשנה א':
סמסטר א'
עליך לבחור  2מתוך  3המבואות המוצעים:
 4נ"ז
 .1מבוא לציוויליזציה סינית (סמסטר ב')
מספר קורס125.1312 :א01
או
 4נ"ז
 .3מבוא לציוויליזציה יפנית (סמסטר א)
מספר קורס125.1102 :ב01
או
 4נ"ז
מבוא לציוויליזציה ההודית (סמסטר ב')
מספר הקורס125.1503 :א01
עליך לבחור קורס  1של שפה מתוך  3קורסי השפה המוצעים:
 4נ"ז
 .4סינית א' (סמסטר א')
מספר הקורס125.1350 :א( 01/02יש לבחור בקבוצה אחת בלבד)
או
 4נ"ז
 .5יפנית א' (סמסטר א')
מספר הקורס125.1150 :א01
או
 4נ"ז
 .6הינדי א' (סמסטר א')
מספר הקורס125.1550 :א01
סמסטר ב':
 .1סינית ב'
מספר הקורס125.1351 :ב01
 .2יפנית ב'
מספר הקורס125.1151 :ב01
 .3הינדי ב'
מספר הקורס125.1551 :ב01

 4נ"ז
(מיועד לסטודנטים שסיימו בהצלחה סינית א')
 4נ"ז
(מיועד לסטודנטים שסיימו בהצלחה יפנית א')
 4נ"ז
(מיועד לסטודנטים שסיימו בהצלחה הינדי א')

חשוב לציין :האחריות על הרכבת המערכת ,ועל עמידה בתנאי המעבר והלימוד מוטלת על
התלמיד/ה בלבד!
אנא הקפידו להוציא תדפיס קורסים מעודכן (אפשרי דרך הפורטל) ולבדוק אם הרישום בוצע
לשביעות רצונכם.
כמו כן ,ייתכנו שינויים (הורדה והוספה של קורסים).
יש להמשיך ולהתעדכן באתר החוג באינטרנט תחת לשונית "הודעות" בלינק הבא:
http://asia.haifa.ac.il/message.php

מידע כללי
ראש החוג:
ד"ר גיא פודולר
חדר מספר1102 :א' ,קומה  ,11מגדל אשכול.
כתובת דוא"לgpodoler@research.haifa.ac.il :
מזכירות החוג נמצאת במגדל אשכול ,קומה  ,11חדר .1102
שעות הקבלה במזכירות החוג הן בימים א' -ה' בין השעות  .12:00-10:00אנא הקפידו על כך.
מספרי הטלפון במזכירות החוג 04-8288501 :מספר הפקס04-8288539 :
ניתן גם לפנות באמצעות כתובת המייל.asian-studies@univ.haifa.ac.il– -
ייעוץ לתלמידי תואר ראשון:
במקרים של בקשות מיוחדות (כגון :חריגה מחובות תכנית הלימודים) ניתן לפנות ליועץ הב"א,
ד"ר מורן אריק .שעות הקבלה תפורסמנה במהלך שנת הלימודים.
מיילarik.moran76@gmail.com :
הודעות של החוג:
את ההודעות השוטפות ניתן לראות בלוח ההודעות הוירטואלי של החוג .הנחיות לרישום קיימות
באתר החוג.

חיפוש קורסים ומרצים:
ניתן לחפש קורסים ומרצים גם במערכת קורסים-מרצים ,דרך אתר האוניברסיטה בתפריט:
"שירותים לסטודנט" ,תת-תפריט "חיפוש קורסים ומרצים".
חדרי הלימוד:
תוכלו לוודא את מספרי החדרים בהם מתקיימים הקורסים אליהם נרשמתם עם תחילת הסמסטר
בפורטל האישי או באתר החוג בעמוד הראשי.
ביטולי שיעורים :מידע על ביטולי שיעורים ניתן לקבל באתר האינטרנט של האוניברסיטה ,תפריט:
שירותים לסטודנט ,תת-תפריט "מידע ושירותים לסטודנט".
בחינות ציונים ועבודות:
 .1במהלך הסמסטר כל סטודנט יקבל אישור לנבחן לביתו .את מועדי הבחינות ניתן יהיה לראות
גם בפורטל האישי .ציונים ניתן לראות באתר האינטרנט של האוניברסיטה (לינק "סטודנטים" --
 "מידע ושירותים לסטודנט-פורטל") וגם באתר החוג (לשונית הודעות---לשונית ציונים). .2הינכם מתבקשים לקרוא בעיון את הפרקים בשנתון הדנים בנושאי :בחינות וציונים וכן את תקנון
הלימודים המפרט את הזכאות לבחינה במועד חריג.

שנה טובה ופורייה לכולכם מסגל החוג ללימודי אסיה

סטודנט יקר  /סטודנטית יקרה,
בתאריך  15.9.2019יחל הרישום לקורסים במערכת הרישום של האוניברסיטה ,בהתאם
לחלונות הזמן האישיים -ר' פירוט בסעיף  3דלהלן.
סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית טלפונית לבעיות הקשורות ליכולות הכניסה
למערכת הרישום של האוניברסיטה .התמיכה תינתן בטלפון 8240856 :בימים א'-ה' בין
השעות .08:00-20:00
בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.
לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום:
 .1יש לשלם את התשלום הראשון עד  10ימים לפני תחילת הרישום.
 .2מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום
בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת.
 .3החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני
הרישום האישיים שלך.
עם הכניסה למערכת יפתח מסך מידע לסטודנט

בחר

יש לבחור בתפריט מצד ימין את
במסך  -חלונות רישום מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתה לומד.
בכדי לצפות בזמני הרישום שלך לתכנית לימודים מסוימים ,לחץ על

בשורה

המתאימה.
תפתח חלונית ,כדוגמת החלונית הבאה ,המציגה את זמני הרישום שלך לתכנית הלימודים
בשנה ובסמסטר שנבחרו:

לחץ על

לסגירת החלונית.

בתוך המערכת ניתן למצוא מדריך "רישום באינטרנט" .המדריך נמצא בלשונית
"רישום" .בחר בתפריט מצד ימין ב-הוראות לרישום ,יפתח המדריך "רישום
באינטרנט".
באתר האוניברסיטה ניתן למצוא את חוברת ההדרכה כיצד ניתן להירשם במערכת
הרישום ,וכן מדריך כיצד ניתן לפתור בעיות טכניות בכניסה למערכת.
על מנת להגיע למדריך ,ולמדריך לבעיות טכניות יש להיכנס לאתר האוניברסיטה,
ולבחור
את לשונית "

":

בעמודה השמאלית מופיע הקישור למדריך:

מסך הזדהות

.

במדריך זה ניתן למצוא בעיות ופתרונות הקשורים במערכות  :למידה מתוקשבת ,מידע
ושירותים לסטודנט ותו"ת.

