לקראת תחילת הרישום לשנת הלימודים תש״פ

בואו לפגוש את החוג לספרות
ערב היכרות למועמדים לתואר ראשון

המפגש יתקיים ביום ב׳  11 ,בפברואר  ,2019בשעה 16:00
בחדר  326בבניין גילמן ,קמפוס אוניברסיטת תל אביב.

 16:15-16:00התכנסות וקפה
 16:30 -16:15פרופ' איריס מילנר ,ראש החוג :מה לומדים בחוג לספרות?
כיוונים ומגמות בלימודי התואר הראשון
 17:15 -16:30טעימות ממבחר קורסים
ד"ר דנה אולמרט :״מה מותר ומה אסור לאמהות בספרות לומר?"
ּא ְמתוּקׇה,
 לֺאִ ,א ָמפרופ' איריס מילנר" :למה המשפחה בספרות תמיד אומללה?"
ֵאינִ י יְ כֺולׇה עֺוד
ד"ר אריאל זינדר" :אלוהי הגברים האוהבים ,גרסת ימי הביניים"
ּנּוּל:
ֶל ֱא ֱרֺג ַב
ד"ר זהייה קונדוס והמשורר ד"ר אלמוג בהר" :איך דון קיחוטה
יטה,
ּגְ ַלל ַא ְפר ִֺוד ָ
זֶ ה ִב
וטה חוסין קשורים ללימודי תרבות ערבית-יהודית?"
ּווַ ַעת
ּגְ ָל ָלהּ ֲאנִ י גֺ
ִב
הסופר דרור משעני ראש המסלול לכתיבה יוצרת:
ּשוּקה ְל ֶע ֶלם.
ִמ ְת ָ
"מה שימבורסקה וסטיבן קינג חושבים על לימודי כתיבה?"
 17:30 -17:15פרופ' עירן דורפמן :על אפשרויות תעסוקה לבוגרים
 18:00 -17:30שאלות ותשובות – בהשתתפות סגל ותלמידים

)ספּפֺו(
ַ

לקראת תחילת הרישום לשנת הלימודים תש״פ

בואו לפגוש את החוג לספרות
ערב היכרות למועמדים לתואר ראשון

המפגש יתקיים ביום ב׳  11 ,בפברואר  ,2019בשעה 16:00
בחדר  326בבניין גילמן ,קמפוס אוניברסיטת תל אביב.

 16:15-16:00התכנסות וקפה
 16:30 -16:15פרופ' איריס מילנר ,ראש החוג :מה לומדים בחוג לספרות?
כיוונים ומגמות בלימודי התואר הראשון
 17:15 -16:30טעימות ממבחר קורסים
ד"ר דנה אולמרט :״מה מותר ומה אסור לאמהות בספרות לומר?"
ּא ְמתוּקׇה,
 לֺאִ ,א ָמפרופ' איריס מילנר" :למה המשפחה בספרות תמיד אומללה?"
ֵאינִ י יְ כֺולׇה עֺוד
ד"ר אריאל זינדר" :אלוהי הגברים האוהבים ,גרסת ימי הביניים"
ּנּוּל:
ֶל ֱא ֱרֺג ַב
ד"ר זהייה קונדוס והמשורר ד"ר אלמוג בהר" :איך דון קיחוטה
יטה,
ּגְ ַלל ַא ְפר ִֺוד ָ
זֶ ה ִב
וטה חוסין קשורים ללימודי תרבות ערבית-יהודית?"
ּווַ ַעת
ּגְ ָל ָלהּ ֲאנִ י גֺ
ִב
הסופר דרור משעני ראש המסלול לכתיבה יוצרת:
ּשוּקה ְל ֶע ֶלם.
ִמ ְת ָ
"מה שימבורסקה וסטיבן קינג חושבים על לימודי כתיבה?"
 17:30 -17:15פרופ' עירן דורפמן :על אפשרויות תעסוקה לבוגרים
 18:00 -17:30שאלות ותשובות – בהשתתפות סגל ותלמידים

)ספּפֺו(
ַ

