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הנחיות למסלול ב'
(עם בחינת גמר וללא תזה)
הנחיות אלה תואמות את הכתוב בתקנון הלימודים החוגי לתואר השני ובחלקן מרחיבות
אותו .בכל מקרה של סתירה בין השניים התקנון קובע.
כללי
תנאי קבלה למסלול:
 .1ציון משוקלל בתואר הראשון של  80לפחות בתואר ראשון בחוג ללימודי אסיה/מזרח אסיה ו 76-
לפחות בחוג השני/מקבצים .מבוגרי תואר ראשון בחוגים אחרים נדרש ציון משוקלל סופי בתואר
הראשון של  80לפחות.
לימודי השלמה למועמדים מחוגים אחרים-
 .1בוגרי חוגים אחרים ידרשו להשלים עד סוף שנת הלימודים הראשונה בין שניים לארבעה קורסי
מבוא מתכנית הב"א של החוג בהיקף כולל של  16-8שש"ס (שעות שבועיות סמסטריאליות).
 .2ההחלטה לגבי מספר וסוגי קורסי ההשלמה אותם צריך התלמיד ללמוד תתקבל ע"י הוועדה החוגית לתואר
שני.
 .3את קורסי ההשלמה ניתן ללמוד במקביל לקורסים מתכנית הלימודים למ"א.
ההחלטה על קבלת המועמד ללימודים במסלול תקבע על ידי הועדה החוגית לתואר שני לפני תחילת
הלימודים .במהלך השנה הראשונה ללימודים ניתן לפנות ליו"ר הועדה ולבקש העברה ממסלול א' לב'
ולהיפך.
היקף הלימודים:
 36שש"ס של לימודים עיוניים;
או 32 :שש"ס של לימודים עיוניים  16 +שש"ס של לימודי שפה.
משך הלימודים :ארבעה סמסטרים.
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מבנה המסלול:
 1קורס עיוני חובה לכל תלמידי התכנית ( 4שש"ס)
 8קורסים עיוניים (  32שש"ס ,מתוכם לפחות ארבעה קורסים במסגרת ההתמחות)*
 3עבודות סמינריוניות (מתוכן לפחות שתיים במסגרת ההתמחות)
קורסי שפה – אופציונאלי **
עבודת גמר
-------------------------

*( )1מתוך כלל הקורסים בתכנית ,או מחוגים אחרים באישור ראש התכנית.
( )2תלמיד שיבחר ללמוד שפה בהיקף של  16שש"ס ,יידרש ל 7-קורסים עיוניים בלבד (בנוסף לקורס
החובה).
**ניתן ללמוד שפה בהיקף של  16שש"ס כתחליף לקורס עיוני אחד.
שקלול הציון הסופי לתואר השני
 9קורסים עיוניים (***)55%
 3עבודות סמינריוניות ()35%
בחינת גמר ()25%
-------------------------

*** לתלמידים שהשלימו לימודי שפה בהיקף של  16שש"ס 8 :קורסים עיוניים –  ;45%קורסי השפה –
.15%
בחינת גמר
כללי :בחינת הגמר הינה בחינת הסיכום של לימודי התואר השני במסלול זה ומטרתה לבחון את
יכולתו של התלמיד לבצע אינטגרציה של החומר אותו למד במהלך התכנית תוך ישומו בסוגיות
מרכזיות ולרוב גם אקטואליות באסיה המודרנית .הבחינה תכלול את כל החומר שלמד התלמיד
במהלך לימודיו בתכנית ,תוך התבססות על ידע שנרכש בשלבים מוקדמים יותר (תואר ראשון בלימודי
אסיה או לימודי השלמה לתואר השני).
זכאות לבחינה :רשאי להבחן תלמיד שסיים את כל מכסת הקורסים במסלול בהצלחה והגיש את כל
עבודותיו עד ליום הבחינה.
השתתפות בבחינה :ההשתתפות בבחינה מותנית בבקשה מצד התלמיד (ראה טופס למטה)
למזכירות החוג עד שבועיים לפני מועד הבחינה.
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מועד :הבחינה תתקיים פעמיים בשנה .מועד ראשון  -ביום שני של השבוע השני לשנת הלימודים
החדשה .מועד שני  -ביום שני של השבוע השני שלאחר חופשת הפסח.
במקרים מיוחדים ,ועדת המ" א תשקול את האפשרות לקיים את הבחינה באמצעות האינטרנט
לתלמידים שאינם בארץ במועד זה.
אופן הבחינה :בכתב ,עם חומר פתוח (ללא אינטרנט).
מבנה הבחינה :שלוש שאלות פתוחות (בחירה מתוך חמש).
משך הבחינה :עד  245דקות.
נוסח ראשוני :מארס .2515
עדכון אחרון :יוני .2512

טופס בקשה לבחינת גמר  -מסלול ב'

לכבוד ועדת המ.א,.
הנני מעוניין להבחן בבחינת הגמר של המסלול במועד הקרוב.
ידוע לי שתנאי לבחינה הינו סיום כל המטלות העיוניות ,ובמידה ונבחרו – גם סיום לימודי השפה ,וכן
הגשת כל העבודות הנדרשות במסלול.
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