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 2016ספטמבר  -  יהסיור  לימודי לרומנקול קורא לסטודנטים : 

 

במסגרת התכנית לעידוד וטיפוח לימודי מורשתם ותרבותם של יהודי רומניה  מציע  המרכז לחקר 

 .2016בספטמבר  –סיור לימודי לרומניה   - יהדות רומניה באוניברסיטה העברית 

 

הסיור יכלול אתרי מורשת יהודיים ומוקדי תרבות 

בכמה  ושלטון , אתרים היסטוריים ותיירותיים

מהמרכזים הבולטים ברומניה:  בבוקרשט, בסיביו, 

 ביאש, בקלוז' ועוד.  

 

במסגרת הסיור יתקיימו    מפגשים עם אנשי סגל 

וסטודנטים במוסדות אקדמיים והיכרות עם 

האוכלוסייה המקומית הרומנית הן בערים הגדולות 

והן באזורים הכפריים, אשר בהם כאילו עצר הזמן 

 מלכת....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כוללת: -התכנית הלימודית שבמסגרת יבוצע הסיור

 ימי לימודים מקדימים ללימודי היסטוריה, פוליטיקה ותרבות של רומניה ויהודיה. 3

 ימים   7סיור בן 

 בהתאם לדיסציפלינה הלימודית של כל סטודנט. –הכנת דו"ח סיור 
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    קהל היעד:

הלומדים את התחומים הבאים, ומתמחים  לתארים מתקדמים )מוסמך ודוקטוראט( סטודנטים 

 מזרח אירופה: -מרכזבלימודי 

,    לימודי פולקלור,   ספרות,   היסטוריה כללית,   היסטוריה של עם ישראל

-מדעי , ,   לימודי תיאטרון,   לימודי מוזיקהלימודי קולנוע   ,לימודי אומנות

 ועוד... המדינה, סוציולוגיה

 מצטיינים(   BAי  )תישקל מועמדותם של תלמיד

 

 

במימון של מלגה מטעם ארגון   –:  מרבית העלויות של הסיור מימון הסיור

 יוצאי רומניה )אמי"ר(

 

 הגשת המועמדות:

כל סטודנט המעוניין להשתתף בתכנית הסיור הלימודי לרומניה נדרש להגיש את הפריטים 

 הבאים:

 )קורות חיים )עמוד אחד 

 גליון ציונים 

 מכתב המלצה ממרצה באחד הקורסים 

   מכתב קצר המסביר את המוטיבציה של הסטודנט ליציאה לסיור 

 

סטודנטים בלבד.  תיבחן אפשרות צירופם של  7 -התכנית הינה תחרותית ותאפשר מלגות ל

 מספר סטודנטים שירצו לצאת לסיור גם ללא מלגה.

   2016באפריל  01לתאריך:  את כל החומרים הנדרשים להגשת המועמדות יש לשלוח עד 

    לידי: ד"ר רונית פישר, המרכזת האקדמית של המרכז לחקר יהדות רומניה

  ronit.fisher@mail.huji.ac.il:  הן לדוא"ל:

 הר הצופים. –ברית והן באופן מודפס ל: מרכז לחקר יהדות רומניה, בנין רבין, האוניברסיטה הע

 

ימסרו עד  –הסיור ועל תכנית הלימודים המקדימים מסלול תשובות  ופרטים מלאים יותר על 

 2016 ביוני  1   לתאריך:

 

  c.ilronit.fisher@mail.huji.a:  פישר במייל.רונית לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר 

 

 בהצלחה!
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