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 2018-2019, ט"תשע, רשימת אירועים ופעילויות

 סמסטר א

 מפגש פתיחה של התכנית 

 *חובה לכל מלגאי התכנית

 והצוות המנהלי של הרשות ,אשקלוני, ראשת הרשות לתלמידי מחקר-שיחה עם פרופ' ברוריה ביטון

 הצגת הדוקטורנטים החדשים 

 אולם ברברה מנדל, 12.30 – 10.30, בין השעות 2018באוקטובר  25יום ה, 

  הרצאות:
 *חובה לכל מלגאי התכנית

 "מה ניתן ללמוד מחפץ מן העת החדשה המוקדמת? –הנסיך, המוגולי והצורף ". פרופ' דרור ורמן, 1

 , אולם ברברה מנדל12:00, התכנסות בשעה  14.00 - 12.30  בין השעות, 2018בנובמבר  4, 'יום א

 "השיח המודר: לימודי המזרח התיכון והמחשבה הליברלית". פרופ' מאיר חטינה, 2

 , אולם ברברה מנדל12.00התכנסות בשעה , 14.0 -12.30בין השעות   ,2019בינואר  6, 'יום א

 :וסדנאות קורסים

 רינה טלגם' בהנחיית פרופ ,"סדנה למלגאי שנה א" 30920. 1

  521 , בנין מנדל, חדר12:00-10:30', בין השעות: הימי 
 שנה א'בחובה למלגאי התכנית * 

 הלן לוי' גב ,"כתיבה אקדמית באנגלית במדעי הרוח" 11055. 2

  520 , בנין מנדל חדר14:15-12:30ד'  ימי
 , סמס' א / ב לבחירתכם*קורס בחירה למלגאי התכנית

 :ארגז כלים

 לדבלט ופרופ' רינה טלגםוג, בהנחיית סיון גוטליב, נעה  ""ארגון כנס אקדמי .1

 521, חדר 12.00-10.30, 2019בינואר  13יום א, 
 שנה ב', פתוח לכולםבחובה למלגאי התכנית *

 המועד יקבע בתיאום עם היחידה להוראה ולמידה ד"ר מיכל שודל ,"ניהול פרויקט מחקר" .2
 , פתוח לכולםבשנה אחובה למלגאי התכנית *

 , אירית לינדר, מנהלת שרותי קוראים בספריית הר הצופים" F1000"היכרות עם תוכנת ניהול ביבליוגרפיה. 3

 329בניין הספרייה, כיתה  ,2018בדצמבר 16, 14.00-12.30יום א, 

 329חדר יה, י, בניין הספר2018בדצמבר  19, 14.00-12.30יום ד',  מועד נוסף:

ש סדנאות פרטניות, מועדים לפגישות אישיות למעוניינים י מר נורמן קריגר ,"התמודדות עם פחד במה".4
 .לתאם מול רכזת התכנית

 :לימודי סיור

 , יום שלם.2018בנובמבר  11יום א, . התיישבות בנגב בעבר ובהווה - סיור לירוחם ושבטה
 פתוח לכולם, ב-שנים אבהתכנית  *חובה למלגאי
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 סמסטר ב
 :הרצאות

  *חובה לכל מלגאי התכנית

 "ספרות הקונברסוס בחצי האי האיברי"פרופ' רות פיין, . 1

 , אולם ברברה מנדל12.00, התכנסות בשעה 14.00 -12.30בין השעות  , 2019במרץ  31יום א, 

 "הכותל כמקום קדוש"פרופ' אלחנן ריינר, של  הרצאה יהובעקבות סרטה של מורן איפרגן, "הקיר"צפייה ב. 2

 , אולם ברברה מנדל12.00, התכנסות בשעה 14.30 -12.30,  בין השעות  2019ביוני  16יום א, 

 םסמסטריאלייקורסים 
 בחירה למלגאי התכניתקורסי * 
 ", ד"ר אורי רזניקלמדעי הרוח תורת המשחקים"מבוא ל 30922 .1

 521חדר בנין מנדל, ,  12.00 – 10.30 בין השעות ב', ימי

 ר זף סגל"ד", מדעי הרוח הדיגיטליים" 30921 . 2
 521חדר בנין מנדל ,  10.00 -  8.30 בין השעות ימי ג',

 הלן לוי' גב ,"כתיבה אקדמית באנגלית במדעי הרוח" 11055. 3
  520, בנין מנדל חדר 14:15-12:30 , בין השעותד' מיי

 ארגז כלים:

 על המועד המדויק תתפרסם הודעה החוג לפסיכולוגיהפרופ' מירב אחישר,  ,"יחסי מנחה מונחה".1

 פתוח לכולם, ג-אשנים בהתכנית  *חובה למלגאי

 סיור לימודי 

 במאי, יום שלם 19, 'יום א, עוטף עזה יביקור ביישובי
 פתוח לכולם ,ג-אשנים בהתכנית  למלגאיחובה *

 :כנס סיום שנה
 17.00 במאי, 27, 'ועד יום ב 12.00-במאי, החל מ 26, 'יום א

 חובה לכל מלגאי התכניתבאחריות תלמידי שנה ב', *

 מחו"ל: יםאורח יםמרצוסדנאות של  ותרצאה

 ו לפקולטה ולמכון ללמודים מתקדמיםיגיעשבהתאם לאורחים 
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