"התמחויות בעולם העבודה עם אסיה"
("למידה משלבת התנסות")

סמסטר א'+ב' (קורס שנתי ,סה"כ  2ש"ס) ,תשפ"ב
קול קורא להגשת מועמדות
החוג ללימודי מרכז אסיה ,בשיתוף המרכז לפיתוח קריירה באוניברסיטת תל אביב ,שמחים להודיע על
פתיחת הקורס "התמחויות בעולם העבודה עם אסיה" ,המציע כלים מעשיים להתמודדות
ולהשתלבות בעולם העבודה מול מדינות אסיה השונות  ,באמצעות התמחויות בחברות/ארגונים/מכונים
מגוונים.
קורס זה יאפשר לנרשמים התנסות מעשית בעולם העבודה בישראל בהקשר האסייתי במגוון אפיקים ,ועשוי
להוות גם שער פוטנציאלי לטווית קשרים ולהמשך תעסוקה.
השתתפות מלאה בקורס ,כולל כל שעות ההתמחות ,ועמידה בחובותיו בהצלחה ,תיחשב כשיעור בחירה
של  2ש"ס.
מבנה הקורס :הקורס מושתת על  100שעות של התמחות במגוון אפיקים במהלך שנת הלימודים תשפ"ב.
זאת ,בהתאם להתאמה שתיבדק אינדיבידואלית בין כל תלמיד/ה ובין המעסיקים הפוטנציאליים ,על ידי
המרכז לפיתוח קריירה .בנוסף להתמחות עצמה ,יערכו מספר מפגשים :בתחילת השנה ייערך מפגש פתיחה;
באמצעה יתקיימו מפגשי מעקב; ובסופה ייערכו מפגשים שבהם יציגו התלמידים/ות בכיתה את נושא
ההתמחות שלהם/ן ואת הדרך שעשו במהלך השנה.
לאחר תום הקורס יגישו התלמידים עבודה מסכמת קצרה שתתבסס על הפרזנטציה.
בנוסף ,מתוכננים במהלך שנת הלימודים שני מפגשים שיועברו על ידי המרכז לפיתוח קריירה :הראשון
יעסוק בבניית קורות חיים והכנה לראיון עבודה ,והשני יהיה סדנת לינקדאין.
.
תנאי קדם/תנאים מלווים :על המעוניינים/ות להירשם לקורס לעמוד בדרישות הקדם הבאות:
א .להיות רשומים/ות לאחר מן הקורסים הבאים" :סין העכשווית – תיאוריה ופרקטיקה"" ,הודו
העכשווית :תיאוריה ופרקטיקה".
ב .לחילופין ,מי שלמד/ה קורסים אלה או קורסים שעניינם עסקים באסיה ו/או קורסים העוסקים
באסיה המודרנית/עכשווית מזוויות של יחב"ל (דוגמת עסקים בהודו/סין/יפן ,עולם העבודה ביפן,
יזמות בדרום ומזרח אסיה וכד') ,או שרשום/ה בשנה"ל תשפ"ב לקורסים שכאלה ,רשאי/ת להגיש
מועמדות גם כן.
תאריך הגשת המועמדות :לא יאוחר מתאריך  16באוגוסט 2021
יש להגיש (בקובץ  PDFאחד):
א .קורות חיים מקוצרים (עד עמוד).
ב .מכתב נלווה (פיסקה או שתיים ,לא יותר מחצי עמוד ,הכולל תיאור הרקע של המועמד/ת ,סיבות
להגשת המועמדות לקורס ומחשבות להמשך הדרך).
ג .גיליון קורסים וציונים עדכני (כולל קורסים בחוגים אחרים ,אם יש).
את הקובץ יש לשלוח במייל עד  16באוגוסט 2021 ,לד"ר רוני פרצ'ק (  ,)parciack@tauex.tau.ac.ilעם
העתק לגב .ענת אוסקר במזכירות החוג ( .)anatba@tauex.tau.ac.ilהודעת קבלה/אי-קבלה תשלח תוך 2-
 3ימים למגישים.
אנו שמחים להציע לכם אופציה חדשנית זו ,ומקווים שתפיקו ממנה את המיטב.

