
  

 

 

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (2017-2018) ח"שנה"ל תשע       
 סמסטר א'"עסקים באסיה"  –' בשנה 

 ימים    

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 -יגב' עינ-*יפנית מדוברת א'  8:00-10:00

 טאקאקי 

 01א125.1170נ"ז(  2שש"ס  2)

 

 ד"ר פודולר-*מבוא לקוריאה המודרנית

 01א125.1605נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 

ד"ר  -מקיסרות לקומוניזם -*סין

 רהב 

 01א125.1365נ"ז(  2שש"ס,  2)

 –*מדיניות החוץ של סין 

 ד"ר עברון

 01א125.1322נ"ז(  4שש"ס , 4)

לא ל*כלכלה  10:00-12:00

  -כלכלנים

נ"ז(  2שש"ס,  2)

 01א212.1134

 

 גב' שניידר  -–* יפנית ג' 

 01א125.1152נ"ז(  4שש"ס  4)

 ד"ר מורן-*דת וחברה בדרום אסיה

 01א125.1519נ"ז(  4שש"ס , 4)

 

 מר צ'רניאק  -* הינדי ג'

 01א125.1552נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 פרופ' קובנר -*יפן המודרנית

 01ב125.1105נ"ז(  4שש"ס  4)

 –ות החוץ של סין *מדיני

 ד"ר עברון

 01א125.1322נ"ז(  4שש"ס , 4)

 

ד"ר  -*כלכלה ועסקים בהודו

 שניר

 01א125.1552נ"ז(  2שש"ס,  2)

 גב' אדמון -*סינית א' 12:00-14:00

 נ"ז( 4שש"ס  4)

 02א125.1350

 *סמינר מחלקתי

 

 

 

 

 

 ד"ר מורן-*דת וחברה בדרום אסיה

 01א125.1519נ"ז(  4שש"ס , 4)

 

 ד"ר פודולר -ן פלדה לגנגם סטייל*בי

 0א125.2601נ"ז(  2שש"ס,  2)

 פרופ' קובנר -*יפן המודרנית

 01ב125.1105נ"ז(  4שש"ס  4)

 גב' שניידר  -–* יפנית ג' 

 01א125.1152נ"ז(  4שש"ס  4)

 

מר  -*הינדי לעסקים א'

 צ'רניאק

 01א125.1562נ"ז(  2שש"ס  2)

 

 גב' קו -*קוריאנית א' 14:00-16:00

נ"ז(  4שש"ס  4)

 01א125.1650

 

 

 

 

 

ד"ר -*מבוא לקוריאה המודרנית

 פודולר

 01א125.1605נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 

 ד"ר עברון -*הלכה ומעשה בשוק הסיני

 01א125.1321נ"ז(   4שש"ס,  4)

 

 גב' קו -*קוריאנית א'

 01א125.1650נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 גב' אדמון -–* סינית ג' 

 01א125.1352נ"ז(  4שש"ס  4)

 

ובודהיזם במבט ההינדואיזם  *

  -השוואתי

 ד"ר תיאודור, ד"ר בולוקן 

 01א125.1528נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 -*התנהגות ארגונית 16:00-18:00

 ד"ר ברונשטיין

 ד"ר עברון -*הלכה ומעשה בשוק הסיני 

 01א125.1321נ"ז(   4שש"ס,  4)

במבט ובודהיזם ההינדואיזם  *

  -השוואתי

 מר צ'רניאק  -* הינדי ג'

 01א125.1552נ"ז(  4שש"ס  4)



  

 נ"ז(  4  שש"ס 4)

 01א212.2669

 

 ד"ר תיאודור, ד"ר בולוקן 

 01א125.1528נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 -*התנהגות ארגונית 18:00-20:00

 ד"ר ברונשטיין

 נ"ז(  4  שש"ס 4)

 01א212.2669

    

 

 'בסמסטר "עסקים באסיה"  –' בשנה 

 ימים   

 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 גב' שניידר  -–*יפנית ד'   8:00-10:00

 01ב125.1153נ"ז(  4שש"ס  4)

*תנועות חברתיות והתקוממויות 

 ד"ר רהב -עממיות בסין )פרו"ס(

 01ב125.3321נ"ז(  6שש"ס  4)

 

-גב' עיני -*יפנית מדוברת ב' 

 טאקאקי 

 01ב125.1171נ"ז(  2שש"ס  2)

 

  -*מבוא לסין בת זמננו  10:00-12:00

 ד"ר ברנוביץ'

 01ב125.1307נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 

 

 

*תנועות חברתיות והתקוממויות 

 ד"ר רהב -עממיות בסין )פרו"ס(

 01ב125.3321נ"ז(  6שש"ס  4)

גב' כהן ופרופ'  –*כלכלת יפן 

 קובנר

 01ב125.2104נ"ז(  4שש"ס,  4)

*חברה ומשפחה בסין 

 נוביץ'ד"ר בר -המודרנית

 01ב125.1305נ"ז(  4שש"ס  4)

  גב' שניידר –' דיפנית *

 01ב125.1153 נ"ז( 4שש"ס  4)

 

 גב' אדמון -*סינית ד' 12:00-14:00

 01ב25.1351נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 *סמינר מחלקתי

 לויתןד"ר  -*מבוא לשיווק

 01ב212.2704" נ"ז( 4שש"ס  4)

 

 

גב' כהן ופרופ'  –*כלכלת יפן 

 קובנר

 01ב125.2104נ"ז(  4, שש"ס 4)

 גב' אדמון -*סינית ד'

 01ב25.1351נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 -*תרבות פוליטית ביפן

 )פרו"ס( ד"ר פודולר

 01ב125.3107נ"ז(  6שש"ס  4)

 

 מר צ'רניאק -*הינדי לעסקים ב'

 01ב125.1563נ"ז(  2שש"ס  2)

 גב' קו -*קוריאנית ב' 14:00-16:00

 01ב125.1651נ"ז(  4שש"ס  4)

 -המודרנית ברה ומשפחה בסין*ח

 ד"ר ברנוביץ

 01ב125.1305נ"ז(  4שש"ס,  4)

 

 לויתןד"ר  -*מבוא לשיווק

 01ב212.2704" נ"ז( 4שש"ס  4)

 גב' קו -*קוריאנית ב' 

 01ב125.1651נ"ז(  4שש"ס  4)

 

  -*מבוא לסין בת זמננו

 ד"ר ברנוביץ'

 01ב125.1307נ"ז(  4שש"ס  4)

 מר צ'רניאק  -הינדי ד'* 

 01ב125.1553נ"ז(  4שש"ס  4)

 גב' קו-–*קוריאנית ד'  16:00-18:00
 נ"ז( 2שש"ס  2)

 01א125.1653

 

 -*תרבות פוליטית ביפן

 )פרו"ס( ד"ר פודולר

 01ב125.3107נ"ז(  6שש"ס  4)

 

*לרכב על הפיל: שינויים חברתיים 

ד"ר  -ופוליטיים בהודו העכשווית )פרו"ס(

 שני

 01ב125.8409נ"ז(  6שש"ס  4)

 מר צ'רניאק  -הינדי ד'* 

 01ב125.1553נ"ז(  4שש"ס  4)

 ד"ר ברנשטוק -*אתיקה ועסקים

 01ב212.2895נ"ז(  4שש"ס  4)

 

 



  

 ד"ר ברנשטוק -*אתיקה ועסקים    18:00-20:00

 01ב9212.2895נ"ז 4שש"ס,  4)

 

 01ב212.4719נ"ז(   4שש"ס,  4) קורס מתוקשב  -יזמות עסקית לתלמידי עסקים באסיה**  

 01ק212.5607נ"ז(    4שש"ס,  4קורס קיץ מתוקשב )  –** חינוך פיננסי   לתלמידי עסקים באסיה 

 


