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 2020-9201לשנת  למתן קורס קצר זמנת פרופסורים אורחיםה

 .דלגברים ולנשים כאח מנוסח בלשון זכר אך הכוונה מך זהמס

 4לביקור קצר של עד מרכז הלברט ללימודים קנדיים מודיע בזאת על תוכנית להזמנת פרופסורים אורחים 

 .2020-9201הלימודים  לשנת תשבועו

 

 להלן פירוט התוכנית:

 

 שבועות: 4-1ביקור קצר בן 

 

 הוראה, יצירה והידוק קשריםלצורך  שבועותשבוע עד ארבעה של  מקוצרת שהותבביקור  יהיה לאפשריתן נ

 אקדמיים. במהלך הביקור אנו מצפים למתן סדנה/ קורס אינטנסיבי בן מספר פגישות שיינתן ע"י האורח.

האורח ייפגש עם חברי סגל ועמיתים, וכן יידרש להעביר הרצאה ציבורית אחת במסגרת סדרת ההרצאות 

 הציבוריות של מרכז הלברט ו/או סמינר מחלקתי.

 

 להכין תתבקשהמחלקה המארחת הבקשה תוגש ע"י ראש המחלקה המארחת באוניברסיטה העברית. 

וביוגרפיה  קורות חיים של המועמדזאת בנוסף ל .וראת אופי והיקף הביקתוכנית אירוח שתשקף  ולהגיש

עמודים, ויכללו את ניסיון המועמד  2שימו לב, קורות החיים יהיו מקוצרים, באורך של עד  .המועמדשל  קצרה

  רק בחמש השנים האחרונות.

 דולר קנדי. 3,000ישתתף בעלות הביקור של עד מרכז הלברט 

 .ו האורח יחייב דיון מחודש בבקשה ובהיקף התמיכהשינוי בהתחייבויות על יד המארחים ו/א
 

הוועדה  .9201 בפברואר 21 -העד  הצעות לפרופסורים אורחים למרכז הלברט ללימודים קנדייםיש להעביר 

  .2019עד סוף מרץ את הבקשות ותודיע על החלטותיה האקדמית של מרכז הלברט תבדוק 

 

 :ז הלברט ללימודים קנדייםמרכ לפנות אל מזכירותלבירורים נוספים ניתן 
   mscanada@mail.huji.ac.il, דואר אלקטרוני: 1344-588טל: 
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Visiting Professors Program at the Halbert Centre for Canadian Studies: 2019-2020 

The Halbert Centre sponsors visiting professors to the Hebrew University of Jerusalem for a short 

visit of 1-4 weeks. The program aims to build bridges and strengthen ties between Canadian and 

Israeli scholars. 

Description of the program: 

Scholars can arrive for a short visit of 1-4 weeks in order to teach, create and strengthen academic 

ties. During his or her stay, the Canadian scholar is expected to conduct a small workshop or an 

intense mini-course. In addition, he or she will meet with faculty as well as conduct a departmental 

and/or a public lecture, meet with Israeli colleagues, and engage in research. 

The application must be submitted by the chair of the hosting department at the Hebrew 

University. The hosting department is requested to submit a plan reflecting the nature and 

scope of the visit, as well as the applicant's CV and a short bio. Please note that the CV should 

not exceed 2 pages in length, and should only include the candidate's experience in the last five years. 

The Halbert Centre will reimburse the visting professor a total of up to 3,000 Canadian Dollars for 

the cost of airfare to Israel and housing fees. Any changes in the commitments made by the hosting 

department and/or the visiting professor will necessitate another review of the request by the 

Academic Committee and may affect the scope of the support offered. 

Applications for the Visiting Professors program must be submitted to the Halbert Center for 

Canadian Studies by February 21, 2019. The Academic Committee of the Halbert Centre will check 

the applications and announce its decisions by the end of March, 2019. Proposals should be sent by 

e-mail to: mscanada@mail.huji.ac.il 

Please contact the Halbert Centre secretariat with any questions: 

Tel.: (972) + 2-588-1344 

mscanada@mail.huji.ac.ilmail: E 
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