
  

  ולניהול משפטיםל ,בפקולטות למדעי הרוח, למדעי החברהם תלמידיהלידיעת 

  סמסטר שנה או של לשהות מחקר  ותמלגתכנית חילופי סטודנטים ו
     7201-8201 לשנת Po-Sciences בביה"ס הגבוה למדעי המדינה בפריז

  

 Sciences-Po Parisמוסד היוקרתי להשכלה גבוהה אביב וה-במסגרת הסכם שנחתם בין אוניברסיטת תל

האפשרות אביב - מאוניברסיטת תל םתכנית לחילופי סטודנטים שבמסגרתה תינתן לתלמידיכוננה 

  להשתלם בפריז. 

  

החשובים באירופה בתחומי מדעי המוסדות האקדמיים  עםנמנה בפריז  למדעי המדינהביה"ס הגבוה 

ומדיניות ציבורית, לאומיים -יחסים בין וניהול, תקשורת ועיתונות, כלכלהמשפטים,  מדינה וסוציולוגיה,ה

 במוסד הממוקם בלב פריז. היסטוריה פוליטית ותרבותית. מלמדים בו טובי המומחים מצרפת ומהעולם

מוחזקים בו ארכיונים חשובים, ומתקיימים בו  .אחת הספריות המעולות והעשירות באירופה נמצאת

ד של ימי עיון וסדנאות וגון פורומים פתוחים עם אישי ציבור בולטים ומספר רב מאאירועים מרכזיים כ

מקרבה לספריות המרכזיות  גםאביב השוהים בפריז במסגרת זו ייהנו -תלמידים מאוניברסיטת תל מחקר.

   ולארכיונים החשובים בצרפת.בפריז 

  

  .באנגליתאין צורך בידע מוקדם בשפה הצרפתית: מספר רב של קורסים ניתנים 

  שהותם בפריז. במהלךהתלמידים יוכלו ללמוד צרפתית או להשתלם בשפה 

  

  :ניתן לקרוא באתר בוהנלמדים למידע נוסף על מוסד זה ועל הקורסים בצרפתית ובאנגלית 

po.fr-www.sciences  

  

משך שנה או סמסטר המבקשים להשתלם  שלישיוההשני מלגות לתלמידי התואר כמה יוענקו  בתשע"ח

, בנוסף לפטור משכר . הסטודנטים שייבחרו להשתתף בתכנית זו ייהנו, כל אחד מהםSciences-Po-באחד 

באדיבות אגודת ידידי  אירו לסמסטר 5,000או  לשנה אירו 10,000ממלגת קיום בסך  לימוד בפריז,

  אביב בצרפת. -אוניברסיטת תל

  

  לפי תיאום מראש עם המנחה  ,מערכת לימודים אישית הזוכים במלגותבמהלך לימודיהם בפריז ירכיבו 

עמד. ואת המ הנחותרצוי לבחור מנחה מראש ולהבטיח שהוא מוכן ל ובתיאום עם מדריך מקומי.שלהם 

 ahvonb@gmailcom בכתובת Astrid von Busekistאו בפרופ'  Sciences-Poניתן להיעזר באתר של 

  (באנגלית או בצרפתית), או להתקשר לפרופ' רות עמוסי לפרטים נוספים.  

  

בשפה האנגלית או מתבקשים לפנות בכתב  זו לתכנית םמועמדות את להציגהמעוניינים  סטודנטים

חיים ושתי  , קורותעמודים) 2-1( מחקרהצעת קצר של  תיאורבצירוף  Letter of motivation)הצרפתית (

 המסמכים בדואר אלקטרוני לפרופ' רות עמוסילשלוח את  נא או הצרפתית). האנגלית בשפה( המלצות

  לכתובת

tbezeqint.neamossy@  

  

  13.3.2017  ות:המועד האחרון להגשת מועמד

  

  


