
 לתלמידים והנחיות לימוד שכר במחלקת התשלום הסדרי
 סטודנטיםחילופי  במסגרת שפה ללימודי יפן או לסין הנוסעים

 
 'א סמסטר במהלך ל"בחו ללימודים שנוסע סטודנטעל ': א בסמסטר שנוסע סטודנט
 הרישום של הזמנים לוחות במעמד חיפה ברסיטתניבאו 'ב בסמסטר לקורסים כרגיל להירשם
 עליועל לימודיו בחו"ל  לו שיוכרו)נ"ז(  נקודות הזכות על ל"השכ את. ברסיטההאוני שקובעת

לפני  יגבה הלימוד שכרעניין זה הינו באחריות הסטודנט.  . מראש לפני נסיעתו לסין לשלם
, עם חזרתו .שיצוין בטופס מטעם החוג ללימודי אסיה הזכות נקודותמספר ל בהתאם הנסיעה

 .למד בה מהאוניברסיטה רשמי ציונים גיליון החוג למזכירות עבירלה הסטודנט על
 

 חיפה באוניברסיטת שלומד ז"הנ על הלימוד שכר את ישלם 'ב לסמסטר שנוסע סטודנט
מראש לפני  לשלם עליועל לימודיו בחו"ל  לו שיוכרו ז"הנ על ל"השכ את. רגיל' כא בסמסטר

 בהתאם לפני הנסיעה יגבה הלימוד שכרעניין זה הינו באחריות הסטודנט.  .נסיעתו לסין
 הסטודנט על, עם חזרתו .אסיה שיצוין בטופס מטעם החוג ללימודי הזכות נקודותמספר ל

 .למד בה מהאוניברסיטה רשמי ציונים גיליון החוג למזכירות עבירלה
 

 שכר .מראש לפני נסיעתו לסין ז"הנ על ל"השכ את ישלם שלמה לשנה שנוסע סטודנט
שיצוין בטופס מטעם החוג ללימודי  הזכות נקודותמספר ל בהתאם לפני הנסיעה יגבה הלימוד

  .אסיה
 וזאת, "סטודנטים חילופיבשם " שנתי לקורס להירשם החוג ממזכירות לבקש הסטודנט על
 ולבצע החוג למזכירות לפנות הסטודנט באחריות .תואר גרירת על מקנס להימנע מנת על

 .ל"בחו ילמד בה הלימודים שנת של לקורסים הרישום פתיחת עם מייד זה לקורס רישום
 .למד בה מהאוניברסיטה רשמי ציונים גיליון החוג למזכירות עבירלה הסטודנט עלעם חזרתו, 

 
 

 : נקודות זכות
 נ"ז 8 אחד: לסמסטר ;  נ"ז  16 תוכרנהשנה משך ל 'שנוסע אחרי שנה א לסטודנט
 נ"ז 6 אחד: לסמסטר ;  נ"ז  8 תוכרנה שנהמשך ל 'שנוסע אחרי שנה ב לסטודנט

 
 

 בקורסים 80 בממוצע לעמוד התלמיד על הזכות בנקודות הכרה לקבל מנת על

, ואשר רמתם אינה נמוכה מרמת קורס השפה האחרון םהסטודנטי חילופי במסגרת שלקח
 .חיפה טרם נסיעתו ברסיטתאותו השלים באוני

 לו תוכרנה לא הן אך ,הזכות נקודות על בתשלום יחויב זה בממוצע יעמוד שלא תלמיד
 .לתואר כנקודות

 
קורס  אינן יכולות לבוא על חשבון חילופי סטודנטיםבמסגרת  נקודות זכות שהוכרו לתלמיד

 על חשבון נקודות בחירה.אלא רק , חובה בלימודי אסיה
  

 :לנסיעה עד שפה לימודי
 85 של בציון השפה קורסי את ולעבור לנסיעתם עד השפה בלימודי להמשיך הסטודנטים על

 .לפחות
 
 

 :לארץ החזרה עם הסינית השפה לימודי המשך
 

 לארץ שובו עם - שלו השנייה הלימודים שנת של' א בסמסטר בסין ללימודיםע שנוס סטודנט
 סינית קורסאת ה או 'ב מדוברת סינית או/ו 'ד סינית הקורסים את' ב בסמסטריוכל ללמוד 
 .הקורס לרמת מתאים וימצא במידה' ב מתקדמים



 בשנת ללמוד יוכל שובו עם - לוש השנייה הלימודים שנת של' ב בסמסטר שנוסע סטודנט
 מתאים וימצא במידה' א א"מ סינית בקורס או' א מתקדמים סינית בקורס הבאה הלימודים

 .הקורס לרמת
 

 להתעדכן מתבקשים לארץ חזרתם עם השפה בלימודי להמשיך מתכוונים אשר סטודנטים
 תחילת לפני השפה מורות עם קשר וליצור הלימוד חומרי לגבי השפה מורות אצל מראש

 .ללימודים ישובו בו הסמסטר
 
 

 :הסטודנטים דיקנאט מול התנהלות
 

 אילו ולעדכן מראש למלא עליו שיהא בטופס סטודנט כל תצייד מהדיקנאט ברקת לילך גברת
  .הסינית בשפה קורסים או היפנית בשפה קורסים :לקחת מתעתד הוא קורסים

 .החוג ראש אצל מכן ולאחר ובראשונה בראש השפה מורות אצל לאשר צריך הזה הטופס את
 


