קול קורא לעבודות סמינר מצטיינות בתחום הלימודים האירופיים על שם ולדימיר (וובה)
גלוחוב ז"ל.
*קול קורא זה נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ופונה לכל המגדרים באופן שווה.

זו השנה השנייה בה המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מכריז על פתיחת המועמדות
להגשת עבודות סמינר  -אקדמיות מצטיינות בתחום הלימודים האירופיים לפרס הצטיינות לשנת הלימודים תשע"ח.
שתי עבודות הסמינר המצטיינות ,תזכנה בפרס כספי אשר יוענק במהלך שנת הלימודים תשע"ח .הפרסים הכספיים ,בסך
 ₪ 1,200כל אחד ,יוענקו לסטודנטיות הזוכות לזכרו של וובה גלוחוב ז"ל ,סטודנט במחלקה לפוליטיקה וממשל ובחטיבת
אדנא ואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית ,אשר הלך לעולמו בחודש מאי  .2015וובה היה סטודנט מצטיין ,חבר ומודל
לחיקוי לעמיתיו לספסל הלימודים.
המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית מעודד סטודנטיות ,מכלל המחלקות בפקולטה למדעי הרוח והחברה הפריפריה
האירופית באוניברסיטת בן -גוריון בנגב ,אשר עבודתן הסמינריונית עוסקת בנושאי הלימודים האירופיים להגיש מועמדותן
מבין הנושאים האפשריים (אך לא הבלעדיים) ,שבהן עשויות העבדות לעסוק:
•

האינטגרציה הכלכלית האירופית במבט היסטורי והשוואתי

•

אינטרס המדינה אל מול מטרות האיחוד האירופי

•
•

דמוקרטיה וזכויות אדם באירופה
פוליטיקה לאומית ועל לאומית ביבשת אירופה

•
•

התקשורת האירופית
מדיניות ההרחבה של האיחוד האירופי

•

מרחב ותכנון באירופה

•

הגירה לאירופה

•

ה"אחר" באירופה או ה"אחר האירופי"?

•

מוסדות האיחוד האירופי :מבט היסטורי וחשיבה מחודשת

•
•

מגדר באירופה
אירופה של מדינות הלאום

•
•

זהות אירופית וזהויות באירופה
מדיניות החוץ והביטחון של האיחוד האירופי

•

תרבות באירופה

•

הדמוס האירופי :המצאה או מציאות?

•
•

הפריפריה האירופית
משבר האירו והשלכותיו

•
•

כלכלה אירופית והשוואתית
אירופה מבט היסטורי מאז מלחמת העולם השנייה–

•

פרקים בתולדותיה של אירופה מאז מלחמת העולם השנייה

•

מדיניות החוץ והביטחון של האיחוד האירופי

מי רשאית להגיש מועמדות?
כל סטודנטית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,הלומדת לתואר ראשון ,שני ,שלישי או בתר-דוקטורט ,אשר הגישה עבודת סמינר
בנושאים הנ"ל בין התאריכים  .1.10.2017 – 1.9.2016בנוסף ,רשאיות להגיש מועמדות אך ורק סטודנטיות אשר ציון עבודתן
הוזן במערכת הציונים האוניברסיטאית.
לוחות זמנים:
המועד האחרון להגשת המועמדות1.11.2017 :
הודעה לזוכים תישלח עד תאריך31.12.2017 :
אופן ההגשה (מועמדות שלא תוגש באופן זה ,לא תוכל להבטיח השתתפותה):
המועמדות מתבקשות לשלוח את עבודתן כקובץ  ,PDFבצירוף גיליון ציונים/הוכחה לציון בקורס עד ליום  1.11.2017לכתובת
דוא"ל  idorose@post.bgu.ac.ilעבור "פרס עבודת סמינר מצטיינת" .בגוף ההודעה יש להוסיף את המידע הבא:
.1
.3
.5
.7

שם מלא
תעודת זהות
שם המחלקה בה הוגשה העבודה
שם הקורס בו הוגשה העבודה

.2
.4
.6

ציון העבודה
תאריך הגשת העבודה
כותרת העבודה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית ,הילה זהבי hilape@bgu.ac.il
חברי ועדת הפרס :פרופ' רנה פוזננסקי ,פרופ' שרון פרדו ,הילה זהבי ,טל ריפא ,עידו רוזנבלום

