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במנהל עסקים 
באוניברסיטה 

הסינית 
הבינלאומית

השער שלך 
לעולם העסקים 

הגלובלי



בימים אלה פותחת אוניברסיטת UIBE-ISRAEL את בית הספר למנהל 
ייפתחו תוכניות אקדמיות נוספות )בכפוף לאישורי  עסקים ובהמשך 
המל"ג( כגון מדעי המחשב, הנדסה, תקשורת, טכנולוגיה ומדעי הבריאות.
הסינית  התרבות  את  לעומק  להכיר  יוכלו  שהסטודנטים  מנת  על 
הייחודית, בכל תוכניות הלימוד באוניברסיטה משולבות באופן מובנה 
הנסיעה  הלימוד.  בשכר  הכלולות  לסין  לימודיות  נסיעות  שתי  גם 
 UIBE הראשונה היא לתקופה קצרה של סמסטר קיץ לאוניברסיטת
בבייג'ינג ומטרתה להיחשף באופן בלתי אמצעי לתרבות הסינית ושיפור 
היכולות בשפה הסינית. הנסיעה השנייה לסין תהיה לתקופה של 
 UIBE סמסטר מלא. בנסיעה זו, נוסף ללימודים האקדמיים באוניברסיטת
בבייג'ינג, ישולבו הסטודנטים בחברות סיניות בינלאומיות להתמחות, 

להיכרות עם השוק הסיני ורקימת קשרים. 
מערך הלימודים והנסיעות לסין נבנו בקפידה על ידי הסגל האקדמי, כך 
שבוגרי UIBE-ISRAEL יסיימו את לימודיהם עם יכולות חשיבה רחבות, 
 UIBE-ISRAEL הבנה מעמיקה והיכרות בלתי אמצעית עם סין. בוגרי
ירכשו במסגרת תוכנית הלימודים יכולות שליטה בשפה הסינית ברמה 
יתרון משמעותי  ויעיל, דבר שיקנה להם  כלי עבודה משמעותי  של 

באקדמיה, במחקר ובשוק העבודה בישראל ובעולם.

עולם העסקים 
של המחר

明 天 的 商 业 世 界

אוניברסיטת 
UIBE היא אחת 

מהאוניברסיטאות 
המובילות בסין, 

והיא מדורגת 
ראשונה בתחומי 
הניהול, הכלכלה 

והיחסים 
הבינלאומיים. 

להיקפים  הגיעו  לסין  ישראל  בין  הסחר  והיקפי  הפעולה  שיתופי 
מרשימים, שהולכים וגדלים גם כיום. בנק ישראל מעריך כי סין נמצאת 
ישראל  של  ביותר  הגדולה  השותפה  להיות  להפוך  מואץ  בתהליך 
את  האוניברסיטה,  מייסדי  בנו,  עוררה  זו  הערכה  הסחר.  בתחום 
ההכרה בצורך לתת מענה אקדמי ממסדי לאלפי הישראלים שעתידים 

להוביל את שיתופי הפעולה האלה בשנים הבאות.
של   ועצמאית  ישירה  כשלוחה  פועלת   UIBE-ISRAEL אוניברסיטת 
 The University of International( האוניברסיטה הסינית הבינלאומית
האקדמית  הרמה  על  הדוק  פיקוח  תוך   )Business Economics
וההישגיות המחקרית. אוניברסיטת UIBE היא אחת מהאוניברסיטאות 
המובילות בסין, והיא מדורגת ראשונה בתחומי הניהול, הכלכלה והיחסים 
הבינלאומיים. לאוניברסיטה בישראל מונתה הנהגה דו-ראשית – סינית 
וידע  כלים  לבוגריה  להעניק  היא  האוניברסיטה  מטרת  וישראלית. 
הנדרשים להתמודדות עם אתגרי עולם המחר. הצוות שקד על תמהיל 
ההוראה  המחקר,  הלימוד,  לצורכי  בהתאם  לימוד  ותוכניות  מרצים 
וההכשרה הנדרשים לסטודנטים ישראלים ולמשק הישראלי. כל זאת 
כדי ליצור ולחזק שיתופי הפעולה בין סין וישראל בצורה הטובה ביותר.

בכל תוכניות 
הלימוד 

באוניברסיטה 
משולבות באופן 
מובנה גם שתי 

נסיעות לימודיות 
לסין הכלולות 
בשכר הלימוד.



אחת  היא  נג  י ' יג בבי  UIBE אוניברסיטת 
האוניברסיטאות המובילות בסין, ומדורגת ראשונה 
בתחומי הניהול, הכלכלה והיחסים הבינלאומיים. 
תוכנית הלימודים בשלוחת האוניברסיטה בישראל 
ידי  על  ישיר  באופן  מפוקחת   UIBE-ISRAEL
האוניברסיטה בסין. צוות מרצים מנוסים נבחר ללמד 
בכל קורסי הבסיס במנהל עסקים – הכול ברמה 
בינלאומית. הודות לכך התואר היוקרתי שמעניקה 
יאפשר לבוגריה להשתלב בעולם  האוניברסיטה 

התעסוקה ובלימודים מתקדמים בכל העולם.

האוניברסיטה  של  המעשית  ההכשרה  בתוכנית 
משולבות באופן מובנה שתי נסיעות לימודיות לסין 
ילמדו  הנסיעות  בשתי  הלימוד.  בשכר  הכלולות 
בבייג'ינג   UIBE האם  באוניברסיטת  הסטודנטים 
ולהזדמנויות  הסינית  העסקית  לתרבות  וייחשפו 
גולת הכותרת של  הרבות שהיא טומנת בחובה. 
ההכשרה היא הנסיעה השנייה, שבה הסטודנטים 
ישתלבו בתפקידים שונים בחברות סיניות מובילות. 
התוכנית יוצאת הדופן תאפשר להם לחוות באופן 
ישיר את העולם העסקי והתעשייתי הסיני, לרקום 
וליהנות  סינים  אנשי עסקים  אישיים עם  קשרים 
מניסיון מקצועי ייחודי שיכין אותם בצורה הטובה 

ביותר לקריירה בינלאומית.
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הסביבה הגלובלית החדשה מצריכה שילוב אמיתי 
לאקדמיה  הישראלית  האקדמיה  בין  ואינהרנטי 
והמחקר  הסינית. לפיכך סגל האקדמיה, הלימוד 
וישראלים, דבר שיתרום  מורכב משותפים סינים 
 UIBE-ISRAEL רבות לסטודנטים. בוגרי אוניברסיטת
להם  שיסייעו  מעמיקה  והבנה  רחב  ידע  ירכשו 
בחיבור בין סין למערב בכלל ולישראל בפרט. הבנת 
ברמה  והבנת השפה  סין  התרבות העסקית של 
יעניקו לבוגרינו  העסקית )קריאה, דיבור וכתיבה( 
בארץ  העבודה  ובשוק  באקדמיה  מובהק  יתרון 

ובעולם.

במשרות  להשתלב  צפויים  האוניברסיטה  בוגרי 
ולהוביל  ובחו"ל,  מפתח בעולם העסקים בישראל 
בעתיד את שיתוף הפעולה הכלכלי בין סין וישראל. 
ההיכרות בין הסטודנטים והקשרים שיירקמו ביניהם 
בפניהם  לפתוח  עתידים  הלימודים  כדי  תוך 
מגובשת,  יזמית  קהילה  וליצור  רבות  הזדמנויות 
שתקדם יחד מהלכים בזירה העסקית, החברתית 

והתרבותית – עם סין ובסין – גם בשנים הבאות.

בלתי  השקעה  תוך  הוקם  הישראלי  הקמפוס 
מרצים  סגל  טכנולוגיים,  לימוד  בעזרי  מתפשרת 
ישראלי,  וצוות  סיני  צוות  הכולל  רחב  ומתרגלים 
חומרי לימוד עשירים וסביבת לימודים מתקדמת. 
כל אלו יאפשרו לסטודנטים ללמוד בתנאים הטובים 

ביותר, עם דגש על יחס אישי לכל סטודנט.

בהתאם לתפיסת העולם הסינית, האוניברסיטה 
חרטה על דגלה את השילוב בין מצוינות אקדמית 
לפעילות חברתית ותרומה לקהילה. הסטודנטים 
באוניברסיטה יוזמנו להשתלב במגוון תוכנית ערכיות 
לתלמידי  תוכנית  בניית  צעירים,  יזמים  ליווי  כמו 
לימודי  מערכי  הקמת  מצטיינים,  ביניים  חטיבות 
קהילתיים, הדרכה בחוגי העשרה שמנגישים את 
התרבות הסינית לקהל הרחב ומבחר אפשרויות 

נוספות.

הקמפוס החדש של האוניברסיטה ממוקם בפתח 
תקוה, קרוב לאמצעי תחבורה נגישים ולכל מוקדי 
דן. התואר  גוש  וההייטק המרכזיים של  המסחר 
מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל 
להשתלב  האפשרות  את  לבוגרים  מבטיח  ובכך 
בעתיד בקלות גם באקדמיה ובתעשייה הישראלית.
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דבר הנשיא

סטודנטים יקרים,

זכות גדולה היא בשבילי לכהן כנשיא של אוניברסיטת UIBE-ISRAEL, שהיא הקמפוס של 
 –  (UIBE)  The University of International Business Economics אוניברסיטת 

האוניברסיטה הסינית הראשונה בארץ.

בעשורים האחרונים סין עולה למרכז הבמה העולמית כמעצמה ומאתגרת אותנו בתחומים 
רבים, לא רק בכלכלה, אלא גם בתרבות, בספורט, במדע ובטכנולוגיה.

סין, הענק העולה במזרח, היא תופעה מיוחדת במינה של תרבות עתיקה ועשירה בת אלפי 
שנים, המתקיימת ברצף היסטורי של עם היושב במולדתו. הסינים נוהגים לציין בגאווה את 

הדמיון הרב בין התרבות הסינית לזו היהודית:
ערכי החינוך, ההשכלה המשפחה, הפילוסופיה העתיקה ועוד, הנטועים בתרבות הסינית 

בפילוסוף קונפוציוס ובבודהיזם.

כיהנתי כשגריר ישראל בסין במשך ארבע וחצי שנים – החל משנת 2012 – שנים שבהן 
כלכלת סין התפתחה במהירות גדולה והפכה לשחקן משמעותי שהשפעתו הולכת וגוברת 

בעולם הגלובלי.
עמדתי על התפתחות מדהימה זו מקרוב באופן בלתי אמצעי, וניסיתי להבין כמה שיותר את 
התנהלותה ומהלכיה. בשנים האלה למדתי הרבה על סין מראשיתה הנטועה אלפי שנים 

אחורנית ועד ימינו אלה,
שבהם סין ממשיכה להתעצם ולאתגר את העולם בכל התחומים. למדתי להעריך את הסינים, 

וככל שלמדתי יותר, כך גם סקרנותי גדלה ורצוני להעמיק הלך וגבר.

סין חשובה לא רק בעולם, אלא גם ביחסיה עם ישראל. היקפי הסחר עם ישראל גדלו במאות 
אחוזים מתחילת יחסיה עם ישראל בשנות התשעים ולפי תחזית בנק ישראל, סין תהיה 

שותפת הסחר המובילה עם ישראל בשנת 2035.

החזון שלנו הוא הקמת אוניברסיטה סינית בישראל במטרה להתמודד עם האתגר הסיני, 
ובשיתוף פעולה הדוק עם אחת מהאוניברסיטאות  והתרבות בסין  לימוד הכלכלה  תוך 

המובילות בסין בתחום הכלכלה ומנהל עסקים.

הלימוד באוניברסיטה הסינית בארץ יעניק לבוגרים כלים ממשיים להתמודדות עם אתגרי 
המחר, שיאפשרו קיומם של יחסים כלכליים ושיתופי פעולה בסין ובישראל ובעולם בכלל. 
אתגר זה מונח לא רק לפתחם של אנשי הסגל, אלא גם לפתחם של כל אחד ואחת מכם, 
הסטודנטים. הצלחתו של פרויקט ראשוני זה תלוי בכולנו ובעיקר בכם, הסטודנטים הראשונים 

של מוסד אקדמי סיני בארץ.

אלוף )במיל'( שגריר

מתן וילנאי

נשיא האוניברסיטה
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האנשים
שלנו

我
们
的
团
队

סגל ההוראה

המרצים  טובי  של  משולבת  הנהגה  כולל  המוסד  של  ההוראה  סגל 
הסינים מאוניברסיטת UIBE ומרצים ישראלים בכירים. הסגל המשותף 
הכין תוכנית לימודים עשירה מקיפה ואיכותית שבה מודגשים צורכי 

הסטודנטים והשילוב בין מזרח למערב.

הנשיא  סגן   – רביד  גדי  פרופ' 
לעניינים אקדמיים

פרופ' גדי רביד – בעל 45 שנות 
הישראלית  באקדמיה  ניסיון 
הכוללים תפקידי דיקאן של בתי 
והובלת  שונים  אקדמיים  ספר 
תכניות אקדמיות. בנוסף לפעילות 
האקדמית פרופ' רביד בעל ניסיון 
עשיר בהובלת פרויקטים, בייעוץ 
ופיתוח עסקי בחברות ובארגונים 

מובילים במשק.

הנשיא  סגן   – גונג  ג'ון  פרופ' 
למחקר ואסטרטגיה

פרופסור לכלכלה באוניברסיטת 
UIBE בסין, יועץ לבנק העולמי – 
World Bank בתחומי פיננסים, 
ארגון תעשייתי, מדיניות הגבלים 
גונג  ג'ון  עסקיים ותחרות. פרופ' 
הוא חוקר וכותב, ומאמריו הרבים 

פורסמו בכתבי עת אקדמיים.

1951 מאות אלפי  אוניברסיטת UIBE הכשירה מאז הקמתה בשנת 
סטודנטים לתואר ראשון, לתואר שני ולדוקטורט. בוגרי האוניברסיטה 
משתלבים באופן קבוע כיזמים עצמאיים בעולמות התעשייה והמסחר, 
בתפקידים בכירים בתאגידי ענק בינלאומיים ובעמדות מפתח בפוליטיקה 
הסינית. בין בוגרי האוניברסיטה נמנים מזכיר קרן המטבע הבינלאומית 
Lin Jianhai, ראש העיר שנגחאי Gon Zheng, מנכ"ל דויטשה בנק 
 Shi Guangsheng לשעבר, שר המסחר ושיתוף הפעולה הסיני לשעבר

.Sun Yonghong ומנכ"ל ג'יי פי מורגן וגולדמן סאקס לשעבר

בוגרי האוניברסיטה
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סינית: קורס מתקדמים וקורס סינית 
 | אנוש  משאבי  ניהול   | מקצועית 
תאגידי   מימון   | ארגונית  התנהגות 
ניתוח  בסיס  על  החלטות  קבלת   |
בין-תרבותית:  תקשורת   | נתונים 
אסטרטגיות   | ומעשה  תיאוריה 
 | בוחן  מקרה  בינלאומיות:  שיווק 
ניהול מותג | שיווק בין-עסקי | ערוצי 
שיווק  | אסטרטגיה שיווקית |  שיווק 
אינטרנטי | קורס כתיבה אקדמית  | 
שיווק   | בעסקים  מחקר  שיטות 
סטטיסטיקה   | השירותים  למגזר 
יישומית | גלובליזציה, ריבוד ופערים 
בסין  ותמורות  שינויים   | חברתיים 

המודרנית.

第
一
年

א׳
ה 

שנ

סינית: קורס בסיס, קורס מתחילים וקורס 
אינטנסיבי בסינית מדוברת | יסודות הניהול  
מתמטיקה   | למתחילים  מתמטיקה   |
מיקרו-  | השיווק  יסודות   | למתקדמים 
כלכלה | ַמקרו-כלכלה | התנהגות צרכנים  
מערכות   | פיננסית  לחשבונאות  מבוא   |
| פיתוח חשיבה ביקורתית-יצירתית   מידע 
מבוא   | כלכלי  מחקר   | בינלאומי  שיווק   |
| אתיקה עסקית   סין המסורתית  לתרבות 
על  ביקורת מעשית   | סיני  | משפט עסקי 
ניהול עסקים )ביקורי שטח בחברות בסין(  
 | פרויקטים  ניהול  על  מעשית  ביקורת   |
תפיסות   | עסקית  וכתיבה  נושא  הצגת 

מודרניות של אנתרופולגיה תרבותית.

סמסטר קיץ בסין, 
העמקת ההכרות עם 

התרבות הסינית והעמקת 
יכולות השפה הסינית 
)קריאה, כתיבה ודיבור(.

第
三
年

 ג׳
נה

ש אינטנסיבי  קורס  סינית: 
למתקדמים, קורס סינית עסקית 
למתקדמים וקורס פיתוח יכולות 
בחברות  התמחות   | שמיעה 
גלובליות בסין | איכות הסביבה 
בסין | משא ומתן עסקי | ניהול 
בין- ניהול   | בינלאומי  עסקי 
תרבותי  | פרסום וקידום עסקי | 
ניהול שרשראות אספקה | ניהול 

אסטרטגיה • סמינר.

סמסטר בסין, הכולל בנוסף 
ללימודים באוניברסיטת 

UIBE בבייג'ינג גם התמחות 
בחברות סיניות.

学תוכנית הלימודים 位 项 目



מה צריך כדי להצטרף 
לנבחרת העסקים של 

המחר?

הקבלה לתוכנית מותנית בתעודת בגרות מלאה בממוצע 90 
ומעלה; מתמטיקה בהיקף 4 יח"ל בציון 85 ומעלה; אנגלית 
בהיקף 4 יח"ל בציון 85 ומעלה; מבחן התאמה וריאיון אישי. 
נוסף לתנאים הטכניים, האוניברסיטה שמה דגש על קבלת 
שיוכלו  רחבה,  ראייה  ובעלי  שאפתנים  סקרנים,  סטודנטים 
להיות חוד החנית בשיתוף הפעולה הכלכלי בין סין לישראל 

בשנים הבאות.

למידע נוסף 
ולהרשמה למסלול 

info@uibe-israel.co.ilהלימודים הקרוב:

074-7052727

074-7052755

השלוחה בישראל של The University of International Business Economics (UIBE) פועלת ברישיון זמני של המל"ג התואר המוענק לבוגרים בתום לימודיהם אינו תואר 
אקדמי ישראלי והוא תואר אקדמי של האוניברסיטה היוקרתית The University of International Business Economics (UIBE) מבייג'ינג, סין.

www.uibe-israel.co.il

UIBE-Israel

uibe_israel

054-5527168
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