לידיעת התלמידים בפקולטות למדעי הרוח ,למדעי החברה ,למשפטים ולניהול

תכנית חילופי סטודנטים ומלגות לשהות מחקר של סמסטר או שנה
בביה"ס הגבוה למדעי המדינה בפריז 2020-2021 – Sciences-Po
במסגרת הסכם שנחתם בין אוניברסיטת תל-אביב והמוסד היוקרתי להשכלה גבוהה Sciences-Po Paris
כוננה תכנית לחילופי סטודנטים שבמסגרתה תינתן לתלמידים מאוניברסיטת תל-אביב האפשרות
להשתלם בפריז.
המכון למדעי המדינה בפריז נמנה עם בתי הספר החשובים באירופה בתחומי מדעי החברה ,תקשורת
ועיתונות ,כלכלה ,מדע המדינה ,יחסים בין-לאומיים והיסטוריה פוליטית ותרבותית ,משפטים .מלמדים בו
טובי המומחים מצרפת ומהעולם .במכון זה נמצאת אחת הספריות המעולות והעשירות באירופה.
מוחזקים בו ארכיונים חשובים ,ומתקיימים בו אירועים מרכזיים כגון פורומים פתוחים עם אישי ציבור
בולטים ומספר רב מאוד של ימי עיון וסדנאות מחקר .תלמידים מאוניברסיטת תל-אביב השוהים בפריז
במסגרת זו ייהנו גם מקרבה לספריות המרכזיות בפריז ולארכיונים החשובים בצרפת.
אין צורך בידע מוקדם בשפה הצרפתית :מספר רב של קורסים ניתנים באנגלית.
התלמידים יוכלו ללמוד צרפתית או להשתלם בשפה במהלך שהותם בפריז.
למידע נוסף על מוסד זה ועל הקורסים בצרפתית ובאנגלית הנלמדים בו ניתן לקרוא באתר:
www.sciences-po.fr
ב 2020-יוענקו מספר מלגות לשנת הלימודים  2020-2021לתלמידי התואר השני והשלישי המבקשים
להשתלם במשך שנה או במשך סמסטר אחד ב .Sciences-Po-הסטודנטים שייבחרו להשתתף בתכנית זו
ייהנו ,כל אחד מהם ,בנוסף לפטור משכר לימוד בפריז ,ממלגת קיום בסך  10,000אירו לשנה או  5,000אירו
לסמסטר ,באדיבות אגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב בצרפת .יש לציין אם הבקשה היא לשנה או
לסמסטר אחד בלבד (ואם מדובר בסמסטר א' או סמסטר ב')
במהלך לימודיהם בפריז ירכיבו הזוכים במלגות מערכת לימודים אישית ,לפי תיאום מראש עם המנחה
שלהם ובתיאום עם מדריך מקומי .רצוי לבחור מנחה מקומי מראש ולהבטיח שהוא מוכן להנחות את
המועמד .ניתן להיעזר באתר של  Sciences-Poאו בפרופ'  Astrid von Busekistבכתובת
( ahvonb@gmail.comבאנגלית או בצרפתית) ,או להתקשר לפרופ' רות עמוסי לפרטים נוספים.
סטודנטים המעוניינים להציג את מועמדותם לתכנית זו מתבקשים לפנות בכתב בצירוף מכתב מוטיבציה
המסביר את התרומה המשוערת של השהות בסיינס-פו ,תיאור קצר של הצעת מחקר ( 2-1עמודים) ,קורות
חיים ושתי המלצות (בשפה האנגלית או הצרפתית) .אין לשלוח מסמכים בשפה העברית.
יש לשלוח את המסמכים בדואר אלקטרוני לפרופ' רות עמוסי לכתובת:
amossy@bezeqint.net
זכאים למלגה אך ורק סטודנטים הרשומים לשנת  2020-2021באוניברסיטת תל-אביב ומשלמים שכר
לימוד.
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