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  תוכנית משותפת לתואר ראשון במשפטים

  ותואר שני בלימודי אסיה 

  רקע
עלייתה הכלכלית והפוליטית של יבשת אסיה בעשורים האחרונים הינה חלק ממגמה ארוכת טווח של מעבר הדרגתי של כוח 

יפן ,  סין–ינותיה ושלוש ממד, אוכלוסיית העולםאוכלוסיית אסיה מהווה כיום כשלוש חמישיות מ. והשפעה מהמערב למזרח

, על רקע התחזקות והתרחבות הקשרים העסקיים, בשנים האחרונות.  הינן מעצמות כלכליות מהשורה הראשונה–והודו 

גדל מאוד הצורך במשפטנים המכירים את התרבות ואת , התרבותיים והפוליטיים בין ישראל למדינות אסיה, הבטחוניים

התכנית המשותפת משלבת בין תחום המשפט ולימודי אסיה .  מדינות אלההפוליטית והמשפטית של, המערכת הכלכלית

ומטרתה להכשיר משפטנים מומחים לאסיה שיוכלו להשתלב בגופים ממשלתיים ופרטיים במגוון תחומים או לעסוק במחקר 

טה פקולשמאפיינת את התחומיות -המשלבת את השאיפה לרב, תוכנית ייחודית בישראלב מדובר. במסגרת האקדמיה

 באוניברסיטת חוג ללימודי אסיהשמאפיינת את ה ת והיישומית המודרניאוריינטציה הבאוניברסיטת חיפה יחד עםלמשפטים 

 . חיפה

  

  תוכנית תנאי הקבלה ל
הקבלה לתוכנית ללימודי תואר שני . אשר טרם סיימו לימודיהם, התכנית מיועדת לתלמידי תואר ראשון בפקולטה למשפטים

מעמד זה יהיה בתוקף כל עוד לא סיים התלמיד את חובותיו לתואר ". תלמיד על תנאי"יה תהיה במעמד של בחוג ללימודי אס

פקולטה למשפטים יהיו רשאים ללמוד בתוכנית אם בשנתיים הראשונות ב ם מצטייניםתלמידי. ראשון בפקולטה למשפטים

וללות את כל מקצועות החובה ומקצועות בחירה הכ(משפטיות ) נקודות זכות(ז " נ72ללימודי התואר הראשון שלהם צברו 

וממוצע ציוניהם בלימודים , )לימודי השלמה מלאים וכן אופציה ללימודי שפה(ז בחוג ללימודי אסיה " נ16ולפחות ) משפטיים

  .  לפחות85הינו  האלה בכל אחד משני החוגים
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  מבנה הלימודים
ללימודי  בחוגהנדרשים  שלמההשעורי הים ילמדו המועמדים את מודי התואר הראשון בפקולטה למשפטיבשנה השנייה לל

 :אסיה

 ז" נ8 ) 'שנה א( קורסי מבוא לציביליזציה אסייתית 2  

 ז" נ8  ) 'שנה ב( קורסי מבוא לתקופה המודרנית 2  

 )ז" נ16( קורסים 4: כ"סה  

 :בשנים השלישית והרביעית ילמדו התלמידים בחוג ללימודי אסיה באחד משני המסלולים

 *.לימודי שפה+ ס " שש28 -)   עם תזה(' מסלול א.  א

 *ס לימודי שפה" שש16-8+ ס " שש36 -) בלי תזה(' מסלול ב.  ב

ון ממוצע ציבשלוש השנים הראשונות ללימודי התואר הראשון תלמידי הפקולטה למשפטים אשר השיגו בלימודיהם , בנוסף

שני סמינריונים , הכוללות את כל מקצועות החובה(משפטיות ז " נ112 ברווצ,  לפחות בלימודיהם בכל אחד משני החוגים80של 

יתקבלו , )לימודי השלמה מלאים וכן אופציה ללימודי שפה(ז בחוג ללימודי אסיה " נ16ולפחות ) ומקצועות בחירה משפטיים

  :ולהלן מבנה לימודיהם, גם הם לתכנית

 מבנה הלימודים

ללימודי  בחוגהנדרשים שלמה השעורי הבפקולטה למשפטים ילמדו המועמדים את מודי התואר הראשון יבשנה השלישית לל

 :אסיה

 ז" נ8 ) 'שנה א( קורסי מבוא לציביליזציה אסייתית 2  

 ז" נ8  ) 'שנה ב( קורסי מבוא לתקופה המודרנית 2  

  )ז" נ16( קורסים 4: כ"סה  

 :משני המסלוליםחמישית ילמדו התלמידים בחוג ללימודי אסיה באחד וה הרביעית יםבשנ

 .לימודי שפה+ ס " שש28 -)   עם תזה('  מסלול א.  א

  .ס לימודי שפה" שש16-8+ ס " שש36 -) בלי תזה(' מסלול ב.  ב

  

-- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- ---- 

 רמות 4יידרש התלמיד לעבור בהצלחה ) ס"שש 16לימודי שפה בהיקף של (בכדי ללמוד במסלול עם תזה או במסלול בלי תזה עם שפה מוגברת : הערה* 

לא חלה שום , במידה והתלמיד יבחר להתמחות במגמת הודו וללמוד הינדי). ז" נ8ס המהוות " שש16', ד-'יפנית א/סינית(יפנית /שפה בלימודי סינית

  ).  ז" נ2ס המהוות " שש4', ב-'נדי אהי( רמות שפה בהינדי 2חובת קדם שקשורה לשפה והתלמיד יידרש להשלים במהלך לימודיו לתואר שני 
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  פרטים נוספים

 :תלמידים בתוכנית המשותפת יהיו פטורים מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים. 1
 .ז"נ 10של  חלק מסדנאות ושיעורי בחירה משפטיים בהיקף; ז" נ20משפטיים בהיקף של -מקצועות בחירה לא

 
שור לתחילת התמחות בעריכת דין אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה תלמידים בתוכנית המשותפת יוכלו לקבל אי. 2

שני סמינריונים , הכוללות את כל מקצועות החובה(ז בפקולטה למשפטים " נ112והפקולטה בקשר ללימודיהם וצברו 

 ). כולל לימודי השלמה(ס לפחות בחוג ללימודי אסיה " שש30-ו) ומקצועות בחירה משפטיים
  

 ם במסגרת התוכנית המשותפתסיום הלימודי
. תלמידים שסיימו את לימודיהם במסגרת התוכנית המשותפת יקבלו תעודת בוגר במשפטים ותואר שני בלימודי אסיה. 1

  . קבלת התואר השני בלימודי אסיה מותנית בקבלת התואר הראשון במשפטים

 
יחשבו המקצועות בהם קיבל , ת התוכנית המשותפתהפסיק התלמיד את לימודיו בתוכנית לתואר שני בלימודי אסיה במסגר. 2

  ).ס"שש/ז" נ20עד למכסה של (משפטיים בפקולטה למשפטים -ציון בחוג ללימודי אסיה כמקצועות בחירה לא

  

 .התלמידים יעמדו בכל הדרישות הנוספות הנזכרות בתקנון הלימודים לתואר שני בלימודי אסיה. 3

   

   /il.ac.haifa.asia://http: ג ללימודי אסיהפרטים נוספים ניתן לראות באתר החו
  

  : ובאתר הפקולטה למשפטים
sh&jointp=ftype&pages=pos&easiaMA=fname&heb=lang?asp.index_programs/programs/li.ac.haifa.law://http
5=2show&3=ow  
 
 
  


