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קובץ האקסל המצורף כולל את המנחים הפוטנציאליים בתחום מדעי החברה .הסטודנטים שלומדים לתואר שני עם תזה במדעי החברה ) (MAמתבקשים לקרוא על תחומי

העניין של המרצים ולהתחיל את בדיאלוג עם מרצים שהם מעוניינים שינחו אותם בעבודת התזה ,באמצעות פנייה אליהם במייל )שימו לב שפרופ' מיטשל וד"ר גרינברג הם דוברי אנגלית
ובמידה ובחרתם בהם ,הפניה אליהם והעבודה עמם תהיה באנגלית( .כמו כן ,מרצים המסומנים בכוכבית ינחו ביחד עם אנשי סגל של החוג המשולב ,אך אם יהיה מדובר בנושא שהוא
בתחום מומחיותם הבלעדית ,יהיו הם המנחים העיקריים .מאחר שבתום שנת הלימודים יידרשו הסטודנטים במסלול התזה להגיש הצעת מחקר ומציאת מנחה מתאים היא תהליך שאף
הוא דורש זמן ,כדאי להתחיל בפניה למרצים הפוטנציאליים השבוע.

