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 קרן ארדיטי לדיאלוג בינתרבותי: תכנית המלגות של ארדיטי

 ים ע"ש ס' דניאל אברהםיהמרכז ללימודים בינתחומיים ואזור

 הפקולטה לאמנויות, החוג לאמנות התיאטרון

 

 קול קורא להגשת מועמדות למענק הצטיינות חד פעמי 

 ב"תשפ תיאטרון מהחברה הערבית לשנתהלתלמידי החוג לאמנות 

 

תלמידי החוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב מהחברה הערבית מוזמנים להגיש מועמדות 

 .לקבלת מענק הצטיינות חד פעמי של קרן ארדיטי לדיאלוג בינתרבותי

 

השתתפות ועל  מענק ההצטיינות החד פעמי יינתן על סמך הישגים לימודיים מעשיים ועיוניים בתיאטרון

המענק יינתן על בסיס תחרותי, בכפוף . לפרויקטים והצגות בחוג לאמנות התיאטרון תייםותרומה משמעו

 להישגי התלמידים ושיקולי וועדת הקרן.

 

להגיש מועמדות תלמידים  : מוזמניםבתואר הראשוןמהחברה הערבית בחוג לאמנות התיאטרון  תלמידים

 לתואר ראשון בחוג לאמנות התיאטרון.  החל משנה ב'

 

להגיש  : מוזמנים)MAאו  MFA) בתואר השנימהחברה הערבית בחוג לאמנות התיאטרון  םתלמידי

יינתנו על  לתלמידי תואר שני המענקים. לאמנות התיאטרון מועמדות תלמידים הרשומים לתואר שני בחוג

)ממוצע ציונים בתואר ראשון; מצב  סמך הישגים בחוג לאמנות התיאטרון ועל סמך הישגים קודמים

 . ות במחקר, במסלול המחקרי(התקדמ

 

 : מוזמנים להגיש מועמדות תלמידיםבתואר השלישימהחברה הערבית בחוג לאמנות התיאטרון  תלמידים

יינתנו על סמך הישגים לתלמידי תואר שלישי המענקים . לאמנות התיאטרון הרשומים לתואר שלישי בחוג

)ממוצע ציונים בתארים קודמים; פרסומים או יצירות,  בחוג לאמנות התיאטרון ועל סמך הישגים קודמים

 . במידה ורלבנטי; מצב התקדמות במחקר(



 

 

 

 :המענקתנאי קבלת 

 ומעלה. 85ממוצע ציונים בקורסים העיוניים של  -

 ומעלה. 90ממוצע ציונים בקורסים המעשיים של  -

 אים.הם נמצשבו השעות הנדרשת עד השלב  לפחות שני שליש מכמות מוהשלי יםדהתלמי -

 .ב'(-)לדוגמה: סטודנטית העולה לשנה ג' השלימה לפחות שני שליש מהשעות הנדרשות בשנים א' ו

 להגיש מועמדות נוספת למענק. אינם יכוליםשזכו במענק בשנים קודמות  תלמידים: שימו לב -

 

 לשלוח: על המועמדים

 קורות חיים .1

 גיליון ציונים מעודכן .2

ת בחוג )השתתפות בהצגות, .אור של פעילות המועמדמכתב פנייה להגשת המועמדות הכולל תי .3

 פרויקטים ועוד( 

 

למזכירות החוג לתיאטרון בכתובת המייל:  13:00בשעה  14.9.21עד לתאריך את החומרים יש לשלוח 

danaoren@tauex.tau.ac.il 

 

מזכירת התלמידים בחוג לאמנות התיאטרון:  בכל שאלה ועניין נא לפנות לדנה אורן

danaoren@tauex.tau.ac.il 
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