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 תכנית הלימודים לדוקטורנטים תשפ"ג 
 

 יש לסיים את חובות השמיעה )סמינר לדוקטורנטים, קורסי מחקר וסדנאות( בשנתיים הראשונות לדוקטורט 

 יש לעמוד בדרישות אנגלית לתואר שלישי ולימודי יסוד ביהדות, לפי הפרטים באתר של מחלקות אלו 

 תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטהולפי 

 ( ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים)

 

 
 קולוקוויום 

   

סוג  שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

 הקורס 

 מועד  סמסטר  ניקוד 

קולוקוויום   76-976-01

 לדוקטורנטים  

פרופ' שרה  

 פרידמן 

   10-8יום ג  שנתי  0 קולוקוויום 

נמסרים  מועדים מדויקים 

 בתחילת כל סמסטר 

 

 
 סמינר לדוקטורנטים 

   

מספר  

 הקורס 

סוג  שם המרצה  שם הקורס 

 הקורס 

 מועד  סמסטר  ניקוד 

סמינר   76-975-01

 לדוקטורנטים 

פרופ' אורית  
- בן   –טאובמן 

 ארי 
 

 14-12יום ג  שנתי  2 סמינר  

 

 
 סטטיסטיקה לדוקטורנטים 

   

מספר  

 הקורס 

 מועד  סמסטר  ניקוד  סוג הקורס  שם המרצה  שם הקורס 

סטטיסטיקה   76-998-01

 לדוקטורנטים  

 12-10יום ג  שנתי  2 הרצאה ארצי -ד"ר אלישבע בן 
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סטטיסטיקה   76-998-02

 לדוקטורנטים  

 10-8יום ג  שנתי  1 תרגיל  ארצי -ד"ר אלישבע בן 

בערך פעם  

בשבועיים, 

כתלות במפגשי  

הקוליקויום.  

מועדים 

ספציפיים 

יפורסמו 

בתחילת כל  

 סמסטר 

 
 
 
 

 סדנאות לדוקטורנטים 
   

סוג  שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

 הקורס 

 מועד  סמסטר  ניקוד 

סדנה לדוקטורנטים   76-9952-01

 Academicבנושא 

English Skills for 

PhD Students 

 16-14יום ג  א 1 סדנה גב' מינה ליפנר 

סדנה לדוקטורנטים   76-9951-01

בנושא מחקרי פעולה,  

מחקרים משתפים,  

 ואופני יישומם בשדה. 

Dr. Kristine 

Hickle, Social 

Work, 

University of 

Sussex, UK 

  3מפגשים מרוכזים,  ב 1 סדנה

ימים במהלך חודש  

 2023מאי 

 

 

 

Kristine Hickle is a Senior Lecturer in Social Work at the University of Sussex with expertise in complex 
safeguarding risks facing young people such as sexual and criminal exploitation, and trauma-informed 
practice with young people victimised in extrafamilial contexts.  She has 14 years’ practice experience 
working with adults and young people victimised by sexual violence and exploitation, and has published 
widely on working with young people affected by exploitation, violence, and trauma.   Current research 
interests include 1) Young people's experiences of exploitation and related child protection responses; 2) 
professional responses to child exploitation, with a particular focus on creative, participatory and rights-
based responses; and 3) trauma-informed practices for work with survivors of abuse and sexual violence. 
For more information, visit https://profiles.sussex.ac.uk/p343648-kristine-hickle  
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