
 

 
 

 'עסקים באסיה'כנית מסגרת התב התנסות מעשית תקנון
 
 

ז במידה ותתבצע בהתאם "נ 6-ב סטודנטותזכה את ה, הנה בגדר רשות ההתנסות .1

 .להנחיות שלהלן

אלא אם תוגש ', במהלך כל סמסטר א, ללימודי התואר' תיערך בשנה ג התנסותה .2

. והבקשה תאושר, במועד אחר התנסותלאישור החוג ללימודי אסיה בקשה לערוך את ה

 .שבועות 11שעות בשבוע במשך  8הנדרש הוא  התנסותהיקף ה

י החוג "עגוף ציבורי או ארגון אחר שיאושר , ר"מלכ, תתבצע בארגון עסקי התנסותה .1

-דרום, ות ממזרח/המנהל פעילות רצופה הקשורה לתחום עיסוקו במדינה, ללימודי אסיה

 . (הארגון, להלן) מזרח או דרום אסיה

החוג ללימודי אסיה עשוי להפנות , עם זאת. איתור הארגון הנו באחריות הסטודנט .4

 . דמיתבהתאם להישגיהם ופעילותם האק, ולספק המלצות התנסותסטודנטים לארגוני 

, יעביר לחוג במועד שיוגדר את פרטי הארגון סטודנט המעוניין לערוך התנסות מעשית .5

ארגון לצורך כנציג הופרטי איש קשר בארגון שייחשב , היקפה, הפעילות המיועדת לו

החוג יאשר , בכפוף לעמידה בדרישות התכנית. ההתנסותניהול הקשר עם החוג בעניין 

 .התנסותנאי לזיכוי הסטודנט בנקודות זכות בגין האישור זה יהווה ת. את הבקשה

תהיה קשורה ישירות לפעילות שמנהל  התנסותפעילותו של הסטודנט במסגרת ה .6

 .ות אסיה/הארגון מול מדינה

אלא אם תוגש לאישור החוג ללימודי אסיה בקשה , תתבצע במתחם הארגון התנסותה .7

 .והבקשה תאושר, ספציפית לנהוג אחרת

 .אסיה שמורה הזכות להתערב בקביעת תוכן ההתנסות והכוונתהלחוג ללימודי  .8

הסטודנט יגיש דוח על פעילותו , במועד שיוגדר, התנסותכחודש לאחר תחילת ה .9

 .פי מתכונת דיווח שהחוג יפרסם-על, התנסותבמסגרת ה

הסטודנט יעביר לחוג ללימודי אסיה דוח על פעילותו , התנסותלא יאוחר מחודש מסיום ה .11

פי מתכונת דיווח שהחוג -הדוח ייערך על. ידי נציג הארגון-החתום על תנסותהבמסגרת ה

הגשת הדוח במועדו תהווה תנאי לזיכוי הסטודנט בנקודות זכות אקדמיות בגין . יפרסם

 . התנסותה

 התנסותשהסטודנט לא עמד בדרישות ה, או בדרך אחרת, י הדוח"אם יתברר עפ .11

 .תהתנסוהחוג לא יכיר ב, כמפורט במסמך זה

 .האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. המסמך כתוב בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד* 

 .על המסמך מהווה הסכמה לתוכנו החתימ
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