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להיסטוריהבית הספר   
 مـدرسة التـأريخ

School of History 

שנתי לדוקטורנטים ולפוסט דוקטורנטים לכתיבת ההיסטוריה של -ול קורא להשתתפות בקורס דוק

 האוניברסיטה

 

להיסטוריה בפקולטה שנה לייסודה של אוניברסיטה חיפה, כמוסד מחקר עצמאי, מתכנן בית הספר  50לקראת האירועים לציון 

אלה עתידים להתפרסם בספר  נתי לכתיבת מאמרים על ההיסטוריה של האוניברסיטה. מאמריםש-למדעי הרוח לקיים קורס דו

 .  2022מדעי שיצא לאור לקראת שנת 

החל  ראשיתה של אוניברסיטת חיפה בפעילותו של 'המכון האוניברסיטאי' שפעל בחסותה של האוניברסיטה העברית בירושלים

זכתה האוניברסיטה לעצמאות אקדמית ולהכרה  1972. כעבור שלוש שנים הוחל באכלוס הקמפוס בכרמל ובשנת 1964משנת 

של המועצה להשכלה גבוהה. מאז זכתה האוניברסיטה לעצמאות התרחבו תחומי פעילותה ובנוסף למדעי הרוח החברה וחינוך 

סגל חדשים ומספר הסטודנטים גדל. ההיסטוריה הזאת טרם נחקרה והוצגה נוספו לאוניברסיטה פקולטות חדשות, נקלטו חברי 

 באופן ביקורתי. האירועים לציון חמישים שנה לייסודה של האוניברסיטה הינם הזדמנות טובה לפעולה מחקרית ופרסומית זו. 

 

יה )במסגרת תכניות תלמידי המחקר של המוסד ואורח אתכתיבת המאמרים ב לשתףבהתאם לעצתם של עורכי הספר הוחלט 

ית הספר בשנתי( בחסות -הפוסט(. על מנת להכשיר את הכותבים לעריכת המחקרים וכתיבת המאמרים הוחלט לקיים קורס )דו

להיסטוריה שיכלול הנחיה ולווי לקראת המחקר והכתיבה. הקורס יכלול הרצאות ומפגשים בנושא היסטוריה של האוניברסיטה 

מימי הביניים ועד העת החדשה( ובארץ, היכרות עם מקורות המחקר הרלוונטים לחקר )בעולם  להשכלה גבוהה כמוסד

האוניברסיטה וסוגיות מתודולוגיות שונות. השנה השניה של הקורס תהייה מיועדת להצגת המחקרים של משתתפי הקורס וזאת 

 במטרה לקיים שיח עמיתים לקראת גיבושם הסופי של המאמרים.   

 

תחיבו להשתתף בקורס וי( שיחולק במספר פעימות ש"ח 10,000)עד סכום של יזכו למלגה השתתף בקורס הסטודנטים שיבחרו ל

 במשך שנתיים ולכתוב מאמר בנושא תולדות האוניברסיטה. 

 

המעוניינים להשתתף בקורס ולקחת חלק בכתיבת ההיסטוריה של האוניברסיטה מוזמנים לשלוח קו"ח, פרק מתוך הדוקטורט או 

מאמר )אישי או בהשתתפות(, המלצה של מנחה הדוקטורט/ מארח; ומכתב נלווה עם התחייבות להשתתף בקורס במשך שנתיים. 

 המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון אישי. 
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