
 

 

 קול קורא

 ברליןשל  החופשית הבאוניברסיטבתחומי הסביבה  השתתפות בסדנאות אביב

 

 תואר שני ושלישימחקר בסטודנטים לעבור 

 2019לשנת 

 

 האוניברסיטהבין "  University Alliance for Sustainability"שיתוף פעולה פרוייקט לבמסגרת 

פטרבורג -, אוניברסיטת פקין, אוניברסיטת סנט(Freie Universitat Berlin) ברליןשל  החופשית

 . נערכות באביב סדנאות בנושא קיימות וסביבה בברלין והאוניברסיטה העברית,

 2019באפריל  1-5 הסדנאות תאריכי

 הן:לדוקטורנטים שתי הסדנאות 

 PhD Workshop: “Environmental Politics” chaired by Prof. Itay Fishhendler (Hebrew 
University), Kathryn Harrison (University of British Columbia)  Call for Contributions 

 PhD Workshop: “Sustainable Development” (working title) chaired by Prof. Brigitta 
Schütt (FU Berlin), Pascal Borry (KU Leuven)  

 הסטודנטים יתבקשו להציג את פרויקט המחקר האישי שלהם בכל אחת מהסדנאות.

 בנוסף, הינכם מוזמנים להשתתף בסדנאות לסגל אקדמי:

 

 Workshop I: “The Use of Knowledge for Sustainability Transitions” chaired by Prof. 
Dr. Carsten Dreher (Chair of Innovation Management, FU Berlin), Prof. Dr. Elisabeth 
Eppinger (HTW Berlin), Carsten Schwäbe, Myriam Preiss, Daniel Weiss Call for 
Contributions 

 Workshop II: “Climate Change Policy and Social Networks” (working title), chaired 
by Prof. Nina Kolleck (FU Berlin), Prof. David Tindall (University of British Columbia), 
Alexandra Goritz (FU Berlin) Call for Contributions 

 Workshop III: “Education for Sustainability (EfS): Sharing and Strengthening the 
Teaching and Learning” chaired by Prof. Robert VanWynsberghe (University of 
British Columbia), Prof. Nina Kolleck (FU Berlin) Call for Contributions 

 Workshop IV: “Transitions to a Low-Carbon Economy from a Comparative 
Perspective” (working title), chaired by Dr. habil. Berthold Kuhn (FU Berlin), Prof. 
Kurt Hübner (University of British Columbia), Anna-Lena Guske (FU Berlin) Call for 
Contributions 

 

 .מלגות סה"כ 4יש 

 

 מימון:

 :הוצאות נסיעה .1

ברלין. בהחופשית  האוניברסיטהבאמצעות הסכם שיתוף הפעולה, ימומן על ידי  - אירו( 400)

 ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. –אירו נוספים ימומנו על ידי האוניברסיטה העברית  100

על ידי  נובאמצעות הסכם שיתוף הפעולה, ימומ -אירו ליום  50דמי קיום יומיים של  .2

 ברלין. של החופשית  האוניברסיטה

 

 

https://www.fu-berlin.de/en/sites/spring-campus/03_Program/CfA-PhD-Workshop_Environmental-Politics-_2_1.pdf
https://www.fu-berlin.de/en/sites/spring-campus/_inhaltselemente-rd/pdfs/Call-for-Contributions_Dreher_Schwaebe_Eppinger_2019.pdf
https://www.fu-berlin.de/en/sites/spring-campus/_inhaltselemente-rd/pdfs/Call-for-Contributions_Dreher_Schwaebe_Eppinger_2019.pdf
https://www.fu-berlin.de/en/sites/spring-campus/_inhaltselemente-rd/pdfs/Call-for-contribution_tindall_goritz_kolleck.pdf
https://www.fu-berlin.de/en/sites/spring-campus/_inhaltselemente-rd/pdfs/Call-for-Contributions_VanWhynsberghe_Kolleck_2019-.pdf
https://www.fu-berlin.de/en/sites/spring-campus/03_Program/Call-for-Contributions_Kuhn_Huebner_Guske_2019-.pdf
https://www.fu-berlin.de/en/sites/spring-campus/03_Program/Call-for-Contributions_Kuhn_Huebner_Guske_2019-.pdf


 

 

 בפנייה יש לכלול:

 שם , מספר סטודנט. .1

 נושא המחקר, מחלקה, פקולטה. .2

 מהמנחה.המלצה  .3

 

  .2019 בינואר 20עד לתאריך  לבית הספר המתקדם ללימודי סביבה יש לפנות

 אל: ליאורה חבר.

Environmental@savion.huji.ac.il 

 02-6586055טלפון: 

 

 

 

 


