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מלגת ממשלת סין ללימודי סינית בסין (מלגת השגרירות)
לשנת הלימודים 2019-2018
החוג ללימודי אסיה שמח להודיע כי ממשלת סין מעניקה השנה מלגות לימודים לתלמידים מצטיינים
המעוניינים ללמוד סינית או תארים מתקדמים בסין בשנת הלימודים הקרובה (המתחילה בספטמבר
.)2018
המלגה מיועדת לתלמידים שסיימו או שעומדים לסיים את לימודיהם לתואר ראשון בשנת הלימודים
תשע"ח ,וכן לתלמידי החוג לתואר שני.
הזוכה במלגה יוכל לבחור ללמוד בכל אוניברסיטה בסין שבה מוצעות תכניות לימודים לתלמידים זרים.
המלגה מכסה שכר לימוד ,מעונות בשטח הקמפוס ,וביטוח רפואי ,וכוללות גם קצבת מחיה למשך כל
תקופת הלימודים.
לפרטים נוספים נא עיינו בהודעת השגרירות ובמידע על המלגות בקישורים להלן:
http://www.cnemedu.org/publish/portal28/tab6279/info135656.htm
http://www.csc.edu.cn/studyinchina/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2070
החוג יעביר את המלצותיו לגבי המועמדים לשגרירות סין ,אולם הבחירה הסופית נתונה בידי השגרירות.
את הבקשות יש להעביר למזכירות החוג עד יום ראשון 4 ,במרץ  .2018בקשות שתוגשנה באיחור
לא תתקבלנה.
תלמידים המעוניינים להגיש מועמדות למלגה מתבקשים להעביר למזכירות החוג את המסמכים הבאים
בשלושה עותקים .כל המסמכים צריכים להיות באנגלית פרט למכתב הצהרת הכוונות:
•

מכתב הצהרת כוונות (ראו עמ' .)2

•

גיליון ציונים מעודכן באנגלית.

•

טופס הרשמה מקוון למלגה :יש להירשם באחד הקישורים הבאים
http://www.csc.edu.cn/laihua

www.campuschina.org

ניתן למלא את הטפסים

בפיירפוקס או אקספלורר בלבד .לאחר ההרשמה יש להדפיס את הטופס ולהגישו בשלושה
עותקים.
•

תכנית אישית ללימודים בסין (ראו עמ' )2

2

•

שני מכתבי המלצה ממרצים .יש לבקש המלצות ממרצים שמכירים אותך באופן אישי כדי
שההמלצות תהיינה רציניות ומשמעותיות.

•

ציון מבחן ה HSK -במידה ונבחנתם.

•

מכתב קבלה לאוניברסיטה בסין  -במידה ונרשמתם באופן עצמאי (הרשמה מראש תגדיל את
סיכוייכם לזכות באוניברסיטה בה בחרתם בעדיפות הראשונה)

באשר לתעודה ממוסד לימודים אחרון (סעיף  bבהודעת השגרירות) – אם אין בידיכם עדיין תעודת
תואר ראשון או תעודה אחרת המעידה על לימודים גבוהים ,אין צורך לצרף דבר.
את טופס הבדיקה הרפואית (סעיף  )hיש להגיש בשלב מאוחר יותר של התהליך מכיוון שהבדיקה
תקפה לשישה חודשים בלבד.
לתשומת לבכם ,תהליך הוצאת תדפיס גיליון ציונים באנגלית עשוי לקחת עד מספר שבועות,
נא הזמינו מראש כך שיספיק להגיע אליכם עד מועד הגשת הבקשה.

** מכתב הצהרת כוונות
מכתב הצהרת הכוונות בעברית ,שאורכו לא יותר משני עמודים ,יכלול את הפרטים הבאים:
•
•
•
•
•
•

מידע על המועמד/ת– פרטים אישיים ,שנת לימוד ,מגמת לימוד וחוגים נוספים אם יש.
הקשר העכשווי או העתידי לסין ותוכניות לעתיד
הסיבות מדוע ברצונך לנסוע ללימודים בסין ,מדוע דווקא בזמן זה ובאיזו אוניברסיטה/עיר ברצונך
ללמוד
באיזה אופן את/ה חושב/ת שהנסיעה תתרום לך ולעתיד המקצועי שלך?
מה הופך אותך למועמד/ת אידיאלי/ת לקבלת המלגה?
ניתן להוסיף כל פרט נוסף שעשוי לתמוך בבקשה

**תכנית אישית ללימודים בסין באנגלית
בתכנית אישית ללימודים בסין עליכם לפרט כיצד תסייע לכם המלגה בלימודיכם בסין .במידה ואתם
מתכננים לימודים נוספים פרט ללימודי השפה ,נא פרטו את תחומי הלימוד או את נושאי המחקר בהם
אתם מתכוונים להתמקד.
בשאלות ניתן לפנות :לנטעלי אדמון sr_yali@yahoo.com
ולעפרה וינשטיין-ארבלofra_wa@yahoo.com :

