
 !זה הקורס בשבילכם? מדברת סינית שוטפת? חולם ללמוד סינית

 לימודי סינית בכל הרמות -מלגות לקורס קיץ בסין 

 81/80/00: ליין להגשת מועמדות-דד

  

 ,סטודנטים יקרים

 

 East China אתם מוזמנים להגיש מועמדות לקורס קיץ ללימודי סינית שיתקיים באוניברסיטת

University of Science and Technology סין בקיץ הקרוב, בשנגחאי. 

 :פרטי הקורס והמלגה המוצעת

 (שבועות 4) 10/08/18 - 16/07/18 :תאריכי הקורס* 

 :למי מיועד הקורס* 

 :הלימודים יתקיימו במספר רמות

 סטודנטים ללא ידע מוקדם בסינית - A רמה

 רמה בינונית - B רמה

 רמת מתקדמים - C רמה

 .המלגה המוצעת כוללת פטור משכר לימוד עבור התוכנית ומגורים במהלך התוכנית: מלגה* 

 .מצורף בזאת ברושור התוכנית עם פרטים נוספים

 :הגשת מועמדות

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לקבלת מלגה להשתתפות בקורס הקיץ מתבקשים להגיש את 

 (:ם מצוין אחרתאלא א)ית באנגל הפרטים והמסמכים הבאים

, רקע קודם בלימודי סינית, מסלול לימודים ושנה לתואר, שם מלא: דף שער עם פרטים אישיים. 1

 ;כתובת אימייל ומספר טלפון –פרטי קשר 

 ;קורות חיים. 2

ה /מדוע את, ת להשתתף בתוכנית זו/ה מעוניין/י נא בקצרה מדוע את/תאר: מכתב מוטיבציה. 3

תרום ההשתתפות בתכנית ללימודיך האקדמיים הנוכחיים והעתידיים כיצד ת, ה להשתתף/מתאים

 ;וכולי

 :גיליונות ציונים. 4

, הלימודים באוניברסיטהמכל שנות , שנתי-עם ממוצע כללי רב)גיליון ציונים מהמידע האישי בעברית  -

 (יםבכל התאר

 .באנגלית, גיליון ציונים רשמי ממזכירות הפקולטה -

 

 :אופן ההגשה

: לכתובת, דאח PDF כקובץ, ל"יש להגיש למשרד הבינלאומי בדוא ותאת הבקש
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 :חשוב לשים לב
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 .מועמדותיש לקרוא בעיון את המידע המופיע בברושור התוכנית לפני הגשת ה -

כי תאריכי תוכנית הקיץ המבוקשת מתאימים לו  טרם הגשת המועמדות באחריות הסטודנט לוודא -

 .ואינם מתנגשים עם מבחנים או חובות אקדמיות אחרות במסגרת לימודיו באוניברסיטה העברית

 .ליין לא יובאו בפני וועדת השיפוט-בקשות שלא יוגשו במלואן עד לתאריך הדד -

 08-לא תידונה בקשות של מועמדים שהציון הממוצע שלהם הוא מתחת ל, ככלל -

 

 :מידע נוסף

בניין , (414חדר )למשרד הבינלאומי , 18:88-12:88, בשאלות ניתן לפנות בשעות קבלת קהל

 outgoing@savion.huji.ac.il: או במייל לשחר קסלר; הר צופים, 2קומה , המנהלה

 

 

 ,בהצלחה

 המשרד הבינלאומי
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