לימודי השפות – תכנית "אמירים" –
נספח לשנתון עבור המחזור המתחיל בתשע"ט2018-9 ,

במסגרת תכנית "אמירים" תתבקשו ללמוד שפה זרה שניה לבחירתכם/ן ,עד לסיום רמת מתקדמים
(.)B1
כישורי השפות הינם משמעותיים ביותר לתהליך ההכשרה ללימודים גבוהים במדעי הרוח .משום כך
למידתם מהווה חלק מכריע בתכנית הלימודים של תכנית "אמירים" .ידיעת השפה הנוספת תוכל לשרת
אתכם/ן בשאלות מחקר עתידיות (עבודות סמינר במהלך התואר הראשון ועבודות מחקר בלימודים
המתקדמים במדעי הרוח) ,וכן תועיל ביציאה לחילופי סטודנטים בחו"ל בשנה ג' של התואר למוסד
דובר השפה שתלמדו .שאיפתנו היא ליצור מצב בו בשנה השלישית ללימודים ,תוכלו לקרוא ,להתבטא
ולתקשר בצורה שוטפת בשפה זרה נוספת.
מטעמים אלה ,נציע לכם/ן לשקול היטב את הבחירה בשפה לפי תחומי הידע והמחקר המעניינים
אתכם/ן במדעי הרוח (ולמתעניינים/ות – לפי התכווננות לחילופים בהמשך) או על פי משיכה ללימוד
שפה זו ,ולא לפי שיקולי נוחות.
לימודי השפה מהווים  16נ"ז מתוך נקודות התואר באמירים (מתוך סה"כ  64נ"ז  +עד  2נ"ז אבני פינה),
המתחלקות על פני ארבעה קורסים סמסטריאליים במשך שנתיים – שניים ברמת מתחילים ושניים
ברמת מתקדמים .המלצתנו היא להתחיל את לימודי השפה כבר בשנה א' .באופן הזה ,אלה שיבחרו
לצאת לסמסטר לימודים בחו"ל בשנה ג' ,יוכלו לפנות למוסדות במדינות ששפתן נלמדה בשנתיים
הקודמות .כל זה אמור לגבי השפות הבאות :רוסית ,צרפתית ,גרמנית ,איטלקית ,וספרדית .ישנן שפות
שדורשות יותר שעות לימוד בשנה הראשונה—סינית ,ויפנית—בשנה הראשונה ( 12נ"ז) ,ופחות בשנה
השנייה ( 4נ"ז)  ,אבל בשל היבטים ייחודיים הקשורים בשפות הללו ,ניתן ללמוד אותן רק אחרי ייעוץ
אישי עם ראשת מרכז השפות .לימוד ערבית עובר בשנה הקרובה שינוי ,והמלצת התכנית עבור מי
שמעוניינים ללמוד ערבית ,היא להתחיל את הלימוד בשנה ב' .לגבי שפות אחרות ,יש להתייעץ ישירות
עם ראשת מרכז השפות.

לעתים (נדירות) מגיעים לתכנית סטודנטים שכבר שולטים בשפה זרה שניה ברמת מתקדמים עוד לפני
תחילת לימוד באוניברסיטה .סטודנט/ית בתכנית המגיע/ה עם רמת מתקדמים ממוסד מוכר (או כשפת
אם) ,י/תוכל לבחור לסיים את התואר ב 60-נ"ז (כולל קורס אבני פינה) ,ולהשלים במסגרת זו  8נ"ז
בקורסי בחירה נוספים .כמובן שגם סטודנטים אלה מוזמנים לרכוש שפה נוספת ולשכלל את ארגז
הכלים האקדמי שלהם.
סטודנט/ית בתכנית אשר י/תשלים את אחת מרמות השפה במוסד מוכר ע"י היחידה ללימודי השפות,
או במסגרת קורס קיץ בחו"ל ,י/תוכל לקבל הכרה ברמת השליטה בשפה ולהשלים בקורסי בחירה
בפקולטה למדעי הרוח את הנקודות החסרות עד  64נ"ז  +אבני פינה .למען הסר ספק :עמידה בהצלחה
בבחינות חיצוניות בלימודי שפה ,אינה מפחיתה את מספר נקודות הזכות שיש להשלים לתואר .במקום
לימוד שפה ,נקודות הזכות הללו יילמדו במסגרת קורסי בחירה.
סטודנט/ית בתכנית אשר השלימ/ה לימודי שפה ברמת מתקדמים באחת השפות האירופיות ,ומבקש/ת
לצאת לחילופי סטודנטים בארץ דוברת השפה – י/תוכל לקחת במסגרת קורסי הבחירה של התכנית (6
נ"ז סה"כ) ,עד  4נ"ז נוספות של קורסי מיומנויות אקדמיות בשפה – קורסים המכוונים לרמת – B2
לצורך חיזוק השפה לקראת היציאה לחילופים .למען הסר ספק ,האפשרות ללמוד קורסים כאלה
פתוחה אך ורק בפני סטודנטים שנרשמו והתקבלו לחילופי סטודנטים בשנה ג'.
בכל שאלה בנושא לימודי השפות וקורסי הבחירה ,נבקש לפנות לייעוץ עם ראשת יחידת השפות ,הגב'
חיה פישר ,ועם רכז תכנית אמירים ,מר דניאל להמן.
כל המידע לגבי לימודי השפות המודרניות שנלמדות בשיטת האולפן זמין באתר היחידה
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