09.2019

תלמידי שנה א' בחוג ללימודי אסיה ברוכים הבאים!
אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים בחוג ללימודי אסיה.
שנת הלימודים תשע"ט עתידה להתחיל ב.27.10.2019 -
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
הרישום לקורסים הינו ממוחשב ונעשה דרך פורטל הרישום של אוניברסיטת חיפה ב-
15.9.2019
בין 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
תשע"ט.

מידע נחוץ לצורך הרישום:
קוד החוג ללימודי אסיה הינו.125 :
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 לשונית "מידע לסטודנט – מידע לסטודנט כללי" 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 החד-חוגי על התלמידים להשלים תוכנית לימודים בחוג ללימודי אסיה בהיקף של 80
נקודות זכות לכל התואר הראשון (בנוסף ל 40 -נקודות זכות מחוץ לחוג).

על תלמידי עסקים באסיה לחלק את  40הנקודות ,ל 20נק"ז במקבץ מנהל ו 20מחוץ
לחוג.

סמסטר א'
עליך לבחור  2מתוך  3המבואות המוצעים:
 .1מבוא לציוויליזציה סינית (סמסטר ב')
מספר קורס125.1312 :א01
או
 .2מבוא לציוויליזציה יפנית (סמסטר א)
מספר קורס125.1102 :ב01
או
.3מבוא לציוויליזציה ההודית (סמסטר ב')
מספר הקורס125.1503 :א01

 4נ"ז

 4נ"ז

 4נ"ז

עליך לבחור קורס  1של שפה מתוך  3קורסי השפה המוצעים:
 4נ"ז
 .1סינית א' (סמסטר א')
מספר הקורס125.1350 :א( 01/02יש לבחור בקבוצה אחת בלבד)
או
 4נ"ז
 .2יפנית א' (סמסטר א')
מספר הקורס125.1150 :א01
או
 4נ"ז
 .3הינדי 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')

בנוסף :תלמידי חד-חוגי צריכים להתחיל לקחת נ"ז מהמקבצים של החוג ללימודים רב
תחומיים.
הנחיות מפורטות בשנתון תש"ף.

תלמידי עסקים באסיה נדרשים לקחת את קורסי החובה של מקבץ ניהול
ואת הקורס סין בת זמננו 125.1307א. 01
 .1מבוא למנהיגות 212.1271א01
 .2כלכלה ללא כלכלנים 212.1134א01
 .3התנהגות ארגונית 205.2669ב( 01סמסטר ב') – יש לבחור או קורס זה או קורס
גיאוגרפיה כלכלית
 .4גיאוגרפיה כלכלית 201.2171ב( 01סמסטר ב') – יש לבחור או קורס זה או קורס
התנהגות ארגונית
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 .

מידע כללי
ראש החוג:
ד"ר גיא פודולר
חדר מספר1102 :א' ,קומה  ,11מגדל אשכול.
כתובת דוא"לgpodoler@research.haifa.ac.il :
מזכירות החוג ללימודי אסיה:
עדי אופיר וגלית ברסי.
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.
מספר הטלפון במזכירות החוג04-8288501 :
ניתן גם לפנות באמצעות כתובת המייל.asian-studies@univ.haifa.ac.il– -
ייעוץ לתלמידי תואר ראשון:
במקרים של בקשות מיוחדות (כגון :חריגה מחובות תוכנית הלימודים) ניתן לפנות ליועץ הב"א,
ד"ר אריק מורן.

מיילarik.moran76@gmail.com :
הודעות של החוג:
יש להירשם לאתר ההודעות האלקטרוני של החוג שם מפורסמות הודעות שוטפות וגם ציונים –
ראו קובץ הנחיות לרישום לאתר ההודעות מצורף.
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 – נא לא ליצור קשר עם המזכירות בנוגע לחדרי לימוד.

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.

הנחיות לרישום לאתר ההודעות המקוון של החוג-
סטודנטים נכבדים,
מערכת לוח הודעות מאפשרת לכם להתעדכן בהודעות החוגים והיחידות השונות בפקולטה
(הודעות כלליות ,ביטולי שיעורים ,שינויים בכיתות הלימוד ,מועדי ערעורים או בחינות וכד').
תוכלו לקרוא את ההודעות באמצעות הדפדפן (חיבור לאתר אינטרנט) ו/או קבלתן ישירות
בכתובת הדואר האלקטרוני שלכם ,מיד עם פרסומן.
הגישה למערכת מתבצעת דרך האינטרנט בכתובת:
. https://msgs.haifa.ac.il/~humessag
בכניסה למערכת ,תוכלו לבחור בשתי אפשרויות :קריאת ההודעות מהרשת ו/או הרשמה
לקבלת ההודעות בדואר אלקטרוני.
הנחיות מפורטות אודות השימוש בלוח ההודעות האלקטרוני
=======================================
נא גשו לכתובתhttps://msgs.haifa.ac.il/~humessag :
לפני הכניסה ליישום נדרש להזין את סיסמת הגישה של ה( SSO-שהיא סיסמת ה-
 HighLearnאו סיסמת פורטל הסגל או סיסמת פורטל הסטודנטים).

קריאת ההודעות מהרשת
תוכלו לקרוא את ההודעות מהרשת על ידי בחירת החוג המבוקש מתוך רשימת החוגים:

לאחר בחירת החוג לחצו על כפתור:
תוכלו לבחור:
הצגת כל ההודעות בעמוד מרוכז (אפשר להדפיס דף זה לכל קבוצות הלימוד או לפי קבוצת
לימוד ספציפית)
הצגת הודעות כלליות
הצגת הודעות בנושא :השלמת שיעור/תרגיל
הצגת הודעות בנושא :ביטול שיעור/תרגיל
הצגת הודעות בנושא :שינוי חדר
הצגת הודעות בנושא :בחינות ציונים וערעורים
ליד כל נושא רשומות מספר ההודעות או אם אין הודעות יצויין "אין הודעות".
בכל אחת מן הלוחות תוכלו לבחור מתוך קבוצות הלימוד הקיימות (לדוגמא ,אם אתם בתואר
ראשון ,שנה ב' ,תוכלו לבחור את הקבוצה שלכם ולראות רק את ההודעות המיועדות
לקבוצתכם)

הקבוצות בתמונה הן רק לצורך הדוגמה
כל הודעה מתקבלת בטבלה המחולקת למספר עמודות :מספר ההודעה ,תאריך עדכון
אחרון ,נושא ההודעה ,למי היא מיועדת ,תוקף ההודעה (לאחר תאריך הרשום ההודעה
תימחק) ,תוכן ההודעה (קישור) ,קובץ מצורף (אם קיים).

הרשמה לקבלת ההודעות בדואר אלקטרוני
שימו ♥ ,על מנת לקבל הודעות ממספר חוגים ו/או קבוצות לימוד,
יש להרשם לכל אחד מהם בנפרד.
בחרו את החוג אליהם תרצו להירשם:

ולחצו על כפתור:
לאחר מכן מלאו את השדות הנדרשים:
אם אתם שייכים למספר קבוצות לימוד ,הירשמו לכל קבוצה בנפרד.

בהצלחה בלימודים ובבחינות.

