
.16:00-19:30' יום ד', א' סמ, לאה דוד' דר, הפוליטיקה של השואה במדינות יוגוסלביה לשעבר

רוסיה ומזרח אירופה- הקבץ קורסים
אוניברסיטת חיפה

12-14' א יום ד' סמ, לריסה פיאלקובה' פרופ,  סמינר בולגקוב בהקשר : סמינר

12-16' ימי ג, א' סמ, רבקה ברוט' דר, משפטים נגד משתפי פעולה עם הנאצים: האזור האפור של שיתוף הפעולה

8-10' ימי ג, ('ב+ א ' סמ)קורס שנתי , דורותה בורדה פישר' דר, שפה ותרבות פולנית

10-12' ימי ג, ('ב+ א ' סמ)קורס שנתי , מרקוס זילבר' דר, 19-פולין ויהודיה במאה ה: העיקר הרומנטיקה

16:-12' ימי ג' ב' סמ, שרה בנדר' פרופ, 1941-1944פולין – מפתרון סופי להתנגדות יהודית חמושה 

The Jews in Polish Literature, Dr. Dorota Burda Fischer, 1
st
 Semester, Tuesday 14:00-16:00

Rejection and Acceptance: Jews and Christians in Polish Lithuanian Commonwealth, 1st Semester, Tuesday 16:00-18:00

Introduction to Hassidism, Wednesday 14:00-18:00

:ספרות רוסית

:היסטוריה

14-16איום ד  ' סמ, ר ולדימיר פפרני"ד,  (לסטודנטים בעלי רקע בלימודי ספרות)ייצוגי השגעון בספרות הרוסית 

10-12, ב יום א' סמ, לריסה פיאלקובה' פרופ, חלון לספרות הרוסית



מספר מפגש

שפה ותרבות 01א104.5006

פולנית א

08:0010:00שלישיחיפה' אונ

א
אחיפה' אונישפה ותרבות פולנית למתקדמים

שפה ותרבות 01ב104.5007

פולנית ב

08:0010:00שלישיחיפה' אונ

ב

מספר מפגש

יידיש למתחילים 01א104.1213

'א

12:0016:00שלישיחיפה' אונ

א
יידיש למתקדמים 01א104.4882

א

10:0012:00שלישיחיפה' אונ

א
יידיש למתחילים 01ב104.1214

'ב

12:0016:00שלישיחיפה' אונ

ב
יידיש למתקדמים 01ב104.4883

ב

10:0012:00שלישיחיפה' אונ

ב

מספר מפגש

שפה וספרות 01א104.1120

שיעור' רומנית א

08:0010:00שלישיחיפה' אונ

א
שפה וספרות 01ב104.1121

שיעור' רומנית ב

08:0010:00שלישיחיפה' אונ

ב

סמסטרעד שעהמשעה

יידיש

סמסטרעד שעהמשעה יום בשבועחדרמיקוםמרצהשם מפגש

יום בשבועחדרמיקוםמרצהשם מפגש

רומנית

14-12, ב יום א' סמ, לריסה פיאלקובה' פרופ, (לסטודנטים בעלי רקע בלימודי ספרות), דמות האדם בפולקלור הסלאבי

.18-16',  יום ג' יום א' ב' סמ, ר ולדימיר פפרני"ד,  (לסטודנטים בעלי רקע בלימודי ספרות), דוסטוייבסקי ותקופתו

פולנית

:קורסי שפה

סמסטרעד שעהמשעהיום בשבועחדרמיקוםמרצהשם מפגש



מספר מפגש

רוסית למתחילים 01א212.1623

שיעור-א

10:0014:00שלישיחיפה' אונ

א
רוסית 01א212.2623

- 'למתקדמים א

שיעור

709 חדר 700בניין ראשי קומה חיפה' אונ 12:0014:00חמישי

א
רוסית לדוברי 01א212.2639

שיעור -'רוסית א

('סמסטר א)

722 חדר 700בניין ראשי קומה חיפה' אונ 10:0012:00חמישי

א
רוסית למתחילים 01ב212.1624

שיעור-ב

10:0014:00שלישיחיפה' אונ

ב
רוסית 01ב212.2624

- 'למתקדמים ב

שיעור

12:0014:00חמישיחיפה' אונ

ב
רוסית לדוברי 01ב212.2640

שיעור-'רוסית ב

10:0012:00חמישיחיפה' אונ

ב

סמסטרעד שעהמשעה יום בשבועחדרמיקוםמרצהשם מפגש

רוסית


