
  לימוד שכר במחלקת התשלום הסדרי
  יפן / סיןלימודים בל הנוסעים לתלמידים והנחיות

 סטודנטיםחילופי  במסגרת
 

 :'א סמסטרללימודים בחו"ל במהלך  שנוסע סטודנט באחריות
 

  ניברסיטתבאו "סטודנטים חילופילקורס "לסמסטר א' להירשם דרך מזכירות החוג 
 הרישום. של תקינות ולוודא , חיפה

 

 של הזמנים לוחות במעמד חיפה ברסיטתניבאו 'ב בסמסטר לקורסים כרגיל להירשם 
 . ברסיטההאוני שקובעת הרישום

 

  על  לו שיוכרו)נ"ז(  נקודות הזכות על ר הלימודשכ אתמראש לפני נסיעתו לשלם
שיצוין בטופס  הזכות נקודותמספר ל בהתאם יגבה הלימוד שכרלימודיו בחו"ל. 

  שוברים לתשלום ישלחו לסטודנט ממדור שכ"ל.  מטעם החוג ללימודי אסיה.

 

 בה מהאוניברסיטה רשמיה ציוניםה גיליוןשל מקורי עם חזרתו לארץ עותק  עבירלה 
וכן לאחראית חילופי הסטודנטים בביה"ס  ללימודי אסיה החוג למזכירות למד

 .הבינלאומי באוניברסיטת חיפה

 
 

 ב': סמסטרללימודים בחו"ל במהלך  שנוסע סטודנטבאחריות 
 

 " חיפה ניברסיטתבאו "סטודנטים חילופילהירשם דרך מזכירות החוג לקורס  

 לסמסטר ב', ולוודא תקינות של הרישום. 
 .בתחילת שנת הלימודיםאת ההרשמה יש לבצע כבר 

 

  על  לו שיוכרו)נ"ז(  נקודות הזכות עלר הלימוד שכ אתלשלם מראש לפני נסיעתו
שיצוין בטופס  הזכות נקודותמספר ל בהתאם יגבה הלימוד שכרלימודיו בחו"ל. 

  שוברים לתשלום ישלחו לסטודנט ממדור שכ"ל.  מטעם החוג ללימודי אסיה.

 

ישלם הסטודנט ' א בסמסטר חיפה באוניברסיטת שלמד ז"הנ על הלימוד שכר תא
 .רגילכ
 

 בה מהאוניברסיטה רשמיה ציוניםה גיליוןשל מקורי עם חזרתו לארץ עותק  עבירלה 
וכן לאחראית חילופי הסטודנטים בביה"ס  ללימודי אסיה החוג למזכירות למד

 הבינלאומי באוניברסיטת חיפה.

 
        :שלמה לשנה שנוסע סטודנט באחריות

  

 מנת על וזאת, "סטודנטים חילופיבשם " שנתי לקורס להירשם דרך מזכירות החוג 
  .תואר גרירת על מקנס להימנע

 של לקורסים הרישום פתיחת עם מיד זה לקורס רישום לבצע הסטודנט באחריות
  , ולוודא תקינות של הרישום.ל"בחו ילמד בה הלימודים שנת

 

  על  לו שיוכרו)נ"ז(  נקודות הזכות עלר הלימוד שכ אתלשלם מראש לפני נסיעתו
שיצוין בטופס  הזכות נקודותמספר ל בהתאם יגבה הלימוד שכרלימודיו בחו"ל. 

  שוברים לתשלום ישלחו לסטודנט ממדור שכ"ל.  מטעם החוג ללימודי אסיה.

 

 בה מהאוניברסיטה רשמיה ציוניםה גיליוןשל מקורי עם חזרתו לארץ עותק  עבירלה 
ללימודי אסיה וכן לאחראית חילופי הסטודנטים בביה"ס  החוג למזכירות למד

 באוניברסיטת חיפה.הבינלאומי 



 בית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה מולהסטודנט  התנהלות
 טרם הנסיעה לחו"ל:

 

 עליו שיהאבהסכם למידה  סטודנט כל תציידבית הספר הבינלאומי מ ברקת לילך 'גב 
 בשפה קורסים :בחו"ל לקחת מתעתד הוא קורסים אילובו  ולעדכן מראש למלא

 לאשר צריך הזה הטופס את ./ קורסים אחרים הסינית בשפה קורסים / היפנית
  ר מכן להחזירו חתום לגב' ברקת., ולאחהחוג ראש אצלולהחתים 

 

 ב לעשות ביטוח בריאותדים במסגרת חילופי סטודנטים מחויכל סטודנט הנוסע ללימו 
על הסטודנט להעביר לגב' . טיסותימי התקופת שהייתו בחו"ל, כולל שיכסה את כל 

, בנוסף ואישור התשלום עליה צילום פוליסת הביטוח שרכשאת טרם נסיעתו ברקת 
למסמכים נוספים אשר יפורטו במייל שיקבל הסטודנט מגב' ברקת לאחר קבלתו 

  לתכנית חילופי הסטודנטים.
 

 

 מתבקש:   קיבל מלגה מטעם ביה"ס הבינלאומיבנוסף, סטודנט אשר   
 

  פרטיאת להיכנס לפורטל הסטודנטים ללשונית "שכר לימוד" ולעדכן שם  
 אליו תופקד המלגה. שלכם חשבון הבנק 

 

 מתבקש הסטודנט לכתוב מכתב תודה קצר  בחו"ל ולימודיבמהלך החודש הראשון ל
 מחיי הלימודים. שלו באנגלית עבור תורמי המלגות, וכן לצרף תמונה אחת 

    תמיכתם הנדיבהלתורמים, ש שתועברלחוברת  יקובצוות מכתבי התודה והתמונ     
 .    עוזרת לסטודנטים רבים לממן את נסיעתם ללימודים בחו"ל     

 
 

 :נקודות זכות
 

 נ"ז 8 אחד: לסמסטר ;  נ"ז  16 תוכרנהשנה משך ל 'שנוסע אחרי שנה א לסטודנט
 

 נ"ז 6 אחד: לסמסטר ;  נ"ז  8 תוכרנה שנהמשך ל 'שנוסע אחרי שנה ב לסטודנט
 
 

 בקורסים 80 בממוצע לעמוד התלמיד על הזכות בנקודות הכרה לקבל מנת על

, ואשר רמתם אינה נמוכה מרמת קורס השפה האחרון םהסטודנטי חילופי במסגרת שלקח
 .חיפה טרם נסיעתו ברסיטתאותו השלים באוני

 לו תוכרנה לא הן אך ,הזכות נקודות על בתשלום יחויב זה בממוצע יעמוד שלא תלמיד
 .לתואר כנקודות

 

קורס  אינן יכולות לבוא על חשבון חילופי סטודנטיםבמסגרת  נקודות זכות שהוכרו לתלמיד
 על חשבון נקודות בחירה.אלא רק , חובה בלימודי אסיה

  
 לנסיעתם עד השפה בלימודי להמשיך הסטודנטים על :נסיעהה עד שפה לימודיחובת 

 .לפחות 85 של בציון השפה קורסי את ולעבור

 
 :לארץ החזרה עם השפה לימודי המשך

 

יוכל  לארץ שובו עם - שלו השנייה הלימודים שנת של' א בסמסטר ללימודיםע שנוס סטודנט
' ב מתקדמים יפנית / סינית קורסאת ה או '' / יפנית דד סינית הקורס את' ב בסמסטרללמוד 
 .הקורס לרמת מתאים וימצא במידה

 

 בשנת ללמוד יוכל שובו עם - לוש השנייה הלימודים שנת של' ב בסמסטר שנוסע סטודנט
 במידה' א א"מ יפנית / תסיני בקורס או' א מתקדמים יפנית / סינית בקורס הבאה הלימודים

 .הקורס לרמת מתאים וימצא
 

 להתעדכן מתבקשים לארץ חזרתם עם השפה בלימודי להמשיך מתכוונים אשר סטודנטים
 תחילת לפני השפה מורות עם קשר וליצור ,הלימוד חומרי לגבי השפה מורות אצל מראש

 .ללימודים ישובו בו הסמסטר


