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 בכל סמסטר שעותשלוש וחצי ארבעה מפגשים חדשיים בני : המסגרת

 000, 902, 0001, /010, 0100, 0000, 02000, 02001: בתאריכים 00:11-01:11 ימי ראשון

אוניברסיטאית בלימודי -אוניברסיטאי הינו סמינר חובה של התוכנית הבין-הסמינר הבין :תיאור הקורס

בנושאים רב תחומי אוניברסיטאית לדיון -א לקיים מסגרת ביןהימטרת הסמינר . רוסיה ומזרח אירופה

מחקרים הקיימים חוקרים ומגוון להחשף ליוכלו  מתקדמיםהנוגעים למזרח אירופה באופן שסטודנטים 

בנושא  תן הרצאהאשר י אורח המרצ/חוקר המפגשים תזמן לכל מפגשסדרת . ובעולם בתחום זה בארץ

הקורס יחייב את הסטודנטים להגיש תגובה כתובה באורך של עד שני עמודים לחומר הקריאה . נבחר

הסמינר יתקיים באוניברסיטת תל אביב אך יעודד רישום של סטודנטים גם מאוניברסיטאות . בכל שיעור

תחומי על מזרח אירופה -הקורס יעודד מבט בין, אוניברסיטאית-מעבר להיות המסגרת בין. אחרות בארץ

 . גישות ודיסציפלינות שונות לחקר איזור גאוגרפי זהמבט היסטורי עם אשר ישלב 

נוכחות בכל המפגשים והשתתפות פעילה בהם תהווה  -ות במפגשים הינה חובה בסמינר זה הנוכח

 . מן הציון הסופי 1%/

הינה ( עמוד לכל מאמר שנשלח באותו חודש)תגובות כתובות בנות שני עמודים כל אחת  0הגשת 

 . מן הציון הסופי 01%חובה ותהווה 

Inter-University MA Seminar in the History of Eastern Europe   [2 Units total] 

Coordinator: Dr. Dina Moyal 

Dates/Time: Four monthly meetings, 4 hours each, in every semester:  

Sundays, 16:00-20:00 Dates: 25/10, 15/11, 6/12, 10/1, 14/3, 11/4, 9/5, 6/6 

Course Description: This seminar is a core course of the Inter-University Program in Russian 

and East European Studies. The objective of the seminar is the creation of an inter-university, 

multi-disciplinary forum, where advanced students in the field of East European studies are 

offered the opportunity to get acquainted with leading researchers and projects in the field in 

Israel and abroad. In the course of the seminar different guest lecturers from the partner 

universities and universities abroad will present topics of their choice leading a discussion based 

on pre-circulated reading material. The course will facilitate inter-disciplinary approach to the 

study of the area combining historical methodology with other studies of the field.  

Requirements - Students will be required to hand in two-page reading responses for every 

meeting (70% of the grade). Attendance and active participation in the sessions is 

mandatory and constitutes 30% of the grade.  


