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 מטרת הלימודים

קוריאה  ,מטרת החוג היא להקנות ידע אקדמי מעמיק ומקיף בלימודי אסיה, תוך התמקדות בסין, יפן, הודו

ה, חברה, כלכלה, עסקים, פוליטיקה, ביטחון, ומדינות מרכז אסיה. תחומי הלימודים כוללים תרבות, היסטורי

עם דגש על התקופה המודרנית והעכשווית וראיה  –יחסים בינלאומיים, תקשורת, פילוסופיה, דת  ואמנות 

פה -אינטגרטיבית של אסיה כמכלול. בנוסף, החוג מקנה לתלמידיו יכולת תקשורת שימושית בכתב ובעל

ג שם לו למטרה להכשיר את דור המחר הן בתחום המחקר האקדמי בסינית, יפנית, הינדי וקוריאנית. החו

של אסיה המודרנית והעכשווית והן בתחומים מעשיים כגון כלכלה ועסקים, אנרגיה, פוליטיקה, ביטחון, 

מדיניות חוץ, משפט, ותעשיית התרבות. מורי החוג הם מהחוקרים המובילים בישראל בתחום אסיה 

 המודרנית והעכשווית. 

 קבלהתנאי 

השכלה והכשרה קודמת ידי החוג.–ברסיטה ברמה הנדרשת עלהאוני עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של

 תובא בחשבון בקבלת מועמדים.

 קבלה לשנה מתקדמת

הב"א של החוג. כמו כן, התלמיד יידרש יועץ תלמיד המבקש להתקבל לשנה מתקדמת בחוג יוזמן לראיון עם 

" לפחות באנגלית. תלמיד בעל 1הקודמים ולעמוד ברמת "מתקדמים  להציג תעודות המעידות על לימודיו

ידע קודם בשפות הנלמדות בחוג, שברצונו להצטרף לקורס שפה מתקדם, יידרש לעבור מבחן סיווג על מנת 

 לקבוע את רמתו. 

 תנאי מעבר ממוסד אחר או מחוג אחר

ל הקורסים לתוכנית הלימודים הכרה בקורסים ממוסד אחר או מחוג אחר תתאפשר בהתאם לרלבנטיות ש

של החוג ובתנאי שהמוסד הוא מוסד אקדמי מוכר. קורס קודם שנמצא רלבנטי יוכר רק בתנאי שהציון 

 ידי ראשת החוג. –לפחות. ההחלטה בנוגע להכרה תתקבל על 70שהושג בו הוא 

 75-יהיה לא פחות מסטודנט מחוג אחר שיבקש לעבור ללימודים בחוג, בקשתו תישקל במידה וממוצע ציוניו 

 נ"ז לפחות. 15על 

 

 



 

 
 

 מסלולים

 (125101-15-01חוגי )–המסלול הדו

ניתן לשלב את הלימודים בחוג עם לימודים בחוג אחר )בכפוף לתנאי הקבלה לשני החוגים(. במסגרת זו 

חוג נ"ז במסגרת החוג. מומלץ שהחוג השני יהיה  60נ"ז )נקודות זכות( לקבלת התואר, מתוכן  120נדרשות 

לא לקחת ודיסציפלינארי )מדע המדינה, היסטוריה, כלכלה, משפטים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וכד'( 

 שנה א'. מהלך תחומיים ב-קורסים בחוג ללימודים רב

 

 מבנה הלימודים

 כל תלמיד נדרש ללמוד לפחות סמסטר אחד של אחת מהשפות האסיאניות שנלמדות בחוג. 

דים מורכבת מקורסי מבוא, שפה וקורסי בחירה. החל מהשנה השנייה בשנה הראשונה תכנית הלימו

הלימודים מתמקדים יותר בתקופה המודרנית והעכשווית, והם כוללים מגוון קורסי בחירה העוסקים 

סמינר( מתודולוגי -פרו"ס )פרו בפוליטיקה, חברה, תרבות וצבא ובטחון. בשנה ב' אמור כל תלמיד ללמוד

ידי התלמיד מתוך מגוון פרו"סים וסמינרים שיוצעו –אחד, ובשנה ג' סמינר אחד. הפרו"ס והסמינר ייבחרו על

 באותה שנה.

 

 

 (125102-15-01חוגי )–המסלול החד

 במסלול זה יכול התלמיד להתמקד בלימודי אסיה ולשפר את שליטתו בשפה/שפות שבחר ללמוד. התוכנית

חוגי, ועליה נוספים קורסי בחירה –חוגי זהה לזו של המסלול הדו–העיונית הבסיסית במסגרת המסלול החד

( רמות שפה 4עיוניים וקורסי שפה. במסגרת המסלול החד חוגי נדרשים התלמידים לסיים לימודי ארבע )

נ"ז לקבלת  120חוגי נדרשות –באחת מהשפות המוצעות בחוג ושאותה בחרו ללמוד.במסגרת המסלול החד

 נ"ז בשני מקבצים, האחד מובנה והשני כללי.  40-נ"ז במסגרת החוג ו 80התואר, מתוכן 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 חוגי עסקים באסיה-מסלול חד

חוגי בחוג ללימודי אסיה החל משנה א', בו -התכנית מיועדת לתלמידי ב"א ומבוססת על מסלול לימודים חד

ים מתחום הניהול, ידע תמאטי רלוונטי על מדינות אסיה, רוכשים הסטודנטים ידע וכלים קונצפטואלי

( בחברה עסקית או internshipואפשרות לרכישת ניסיון מעשי ראשוני באמצעות תקופת התנסות מעשית )

ארגון ציבורי רלוונטי המקיימים פעילות במדינות הנלמדות. למסלול יתקבלו מועמדים העומדים בדרישות 

ידי ועדת קבלה מטעם החוג על סמך ראיון אישי. -יה ומועמדותם אושרה עלהסכ"ם של החוג ללימודי אס

בוגרי המסלול יהיו זכאים לתואר בוגר בלימודי אסיה בצירוף ספח בדגש על עסקים באסיה מטעם הפקולטה 

למדעי הרוח. הלימודים במסלול יתקיימו במתכונת של לימודי תואר ראשון, ויכללו חמישה סוגי קורסים: 

בוא; קורסים ייעודיים בנושא שווקי אסיה; קורסים ממקבץ אתיקה, כלכלה וניהול מהחוג ללימודים קורסי מ

חוגית הנהוגה -תחומיים; קורסי שפה וקורסי בחירה. לימודי הבחירה והסמינרים יהיו עפ"י מתכונת חד-רב

נ"ז בנושא שווקי  12בחוג, למעט השינויים הבאים: תלמידי המסלול יידרשו ללמוד עוד  קורסים בהיקף של 

קורסי שפה, ויידרש מהם לבצע עבודת גמר בנוסף לסמינר בחוג ללימודי אסיה כתחליף לסמינר  4אסיה וכן 

 יתכנו שינויים במתווה זה.בכפוף לאישור החוג, ו במקרים פרטניים או פרו"ס נוסף.

נ"ז  6אסיה בהיקף בנוסף, לתלמידי המסלול תינתן האפשרות להמיר קורסי בחירה של החוג ללימודי 

. לתקופת נ"ז להתנסות מעשית במשך סמסטר אחד 4שתמשך שני סמסטרים, או  בהתנסות מעשית

ההתנסות ולפרויקט הגמר יהיו רשאים להירשם תלמידי התכנית בשנה השלישית ללימודיהם, לאחר 

ר מיוחד, ב', למעט במקרים חריגים לגביהם יתקבל אישו-שהשלימו את חובות הלימודים של שנים א'

 נ"ז. 120ובהתאם לתנאי המסלול. היקף הלימודים הכולל במסלול: 

 


