סדנת "הודו העכשווית :תיאוריה ופרקטיקה" ,תשפ"ב
החוג ללימודי מזרח אסיה ,אוניברסיטת תל אביב
סטודנטים/ות בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב מוזמנים/ות להגיש מועמדות להשתתפות
בסדנה ייחודית שמציע החוג" :הודו העכשווית :תיאוריה ופרקטיקה" ,בהנחיית ד"ר רוני פרצ'ק.
הסדנה כוללת  13מפגשים (כל אחד כשלוש שעות נטו) ,שיתקיימו אחת לשבועיים במהלך כל השנה,
וייחשבו לשיעור בחירה של  4ש"ס .הסדנה תכלול הרצאות ,דיוני עומק ,הרצאות אורח והתנסות במחקר
רלבנטי ,בקבוצה קטנה המונה עד  15סטודנטים.
המפגשים יתקיימו באוניברסיטת תל אביב או בזום (בהתאם להנחיות הקורונה) ,בימי ה' אחה"צ (16:00-
.)20:00
השתתפות מלאה בסדנה ,ועמידה בחובותיה ,תיחשב כשיעור בחירה של  4ש"ס.
במידת האפשר ,תכלול הסדנה גם  1-2ימי סיור בארץ ,שיתקיימו במהלך חופשת הסמסטר/הקיץ.
מטרת הסדנה להעניק למשתתפים היכרות עם תהליכים שונים ,מזוויות שונות – חברתיות ,פוליטיות,
כלכליות ועוד – המתרחשים בהודו העכשווית (ומשפיעים גם על יחסי החוץ שלה ,מיקומה בזירה
הבינלאומית ויחסיה עם אזורי אסיה האחרים) .תכנים אלה רלבנטיים הן לאלה המעוניינים להמשיך
ולחקור לעומק את אסיה והן למעוניינים להשתלב במשק או בממשל בישראל בתחומים הקשורים באסיה.
נפגוש מומחים ואנשי מעש מובילים בתחומים אלה ,נלמד על זוויות שונות הרלבנטיות להודו העכשווית,
ונעצים את ההיכרות הן התיאורטית והן המעשית עם אסיה.
חובות הסדנא:
א .נוכחות חובה בכל השיעורים .אם השיעורים יתקיימו בזום – פתיחת מצלמות.
ב .קריאה נדרשת ומטלות שיינתנו לקראת הסדנה ,ומעורבות במפגשים.
ג .מטלת סיום לאחר הסדנה.
הגשת מועמדות לסדנה (לא יאוחר מתאריך  16באוגוסט :)2021
הסדנה פתוחה לתלמידי החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב בלבד :סטודנטים שסיימו שנה
ראשונה ללימודים בהצלחה ,או סטודנטים בשנים מתקדמות ,יוכלו להגיש בקשה להרשם לסדנה .על
המגישים להגיש (בקובץ  PDFאחד):
א .קורות חיים מקוצרים (עד עמוד).
ב .מכתב נלווה (פיסקה או שתיים ,לא יותר מחצי עמוד ,הכולל תיאור הרקע של המועמד/ת ,סיבות
להגשת המועמדות לסדנה ומחשבות להמשך הדרך).
ג .גיליון קורסים וציונים עדכני (כולל קורסים בחוגים אחרים ,אם יש).
את הקובץ יש לשלוח במייל עד  16באוגוסט 2021 ,לד"ר רוני פרצ'ק ( ,)parciack@tauex.tau.ac.ilעם
העתק לגב .ענת אוסקר במזכירות החוג (.)anatba@tauex.tau.ac.il
הודעת קבלה/אי-קבלה תשלח תוך  2-3ימים למגישים.

