נספח לתקנון המסלול הנלווה
המחלקה לסטטיסטיקה -מאפיינים ייחודיים
אושר ע"י הוועדה המתמדת ב17.4.12-
מורים במסלול הנלווה במחלקה יועסקו בהיקף של חצי משרה ועד למשרה מלאה .היקף ההוראה
במשרה מלאה יהיה  8שעות שבועיות .מורים במסלול הנלווה ישתתפו בפעילויות האקדמיות וניהוליות
במחלקה ,לרבות חברות בוועדות .כמו כן ,הם ישתתפו בהדרכת תלמידים מתקדמים בכפוף לתקנוני
האוניברסיטה.
עיקר תכליתו של מסמך זה הוא לתאר את המאפיינים למורים במסלול הנלווה אשר ינהלו את יחידה
ליעוץ סטטיסטי של המחלקה.
הסטטיסטיקה כמדע זוכה לשימוש נרחב כמעט בכל תחום אקדמי המבוסס על נתונים )כולל תחומים
כמו מדעי המדינה ,מוסיקולוגיה ,ומדעי האטמוספירה( .הדרישה ליעוץ סטטיסטי-מתודולוגי במסגרת
מחקר אקדמי יעודי ובמחקרים בין-תחומיים היא רבה ונמצאת בעליה מתמדת.
לכן יש מקום לאנשי הוראה ומחקר שתחום עיסוקם המרכזי הוא בייעוץ סטטיסטי .אנשים אלה יוכלו
לתרום הן למחקרים בדיסציפלינות לא סטטיסטיות באוניברסיטה והן לטובת סטודנטים הרוצים ללמוד
ולהתמחות בתחומי הסטטיסטיקה היישומית .המסלול האקדמי הרגיל אינו מעודד קריירה בייעוץ כי
פרסומים בתחום זה בדרך כלל אינם מופיעים בספרות הסטטיסטית בה מפרסמים חוקרינו .מורים
במסלול ובתוכן זה ,כפי שכבר נצפה ,יתרמו משמעותית למחלקה לסטטיסטיקה ולמחלקות אחרות
באוניברסיטה.
לסיכום ,לצורך מתן יעוץ סטטיסטי איכותי ומבוקר ולצורך הוראתו והדרכתו את הסטודנטים לתואר שני,
אנו זקוקים לשירות יעוץ סטטיסטי שבראשו יעמוד אדם בעל ניסיון רב בייעוץ אקדמי-איכותי במגזרים
האוניברסיטאי ,הציבורי והפרטי.
להלן הקריטריונים .כל דרגה דורשת גם את דרישות הדרגות הקודמות לה.
דרגה
מרצה
מרצה בכיר

פרופסור חבר

פרופסור מן המניין

קריטריונים
ככלל ,בעל תואר דוקטור ,יכולת מחקרית והדרכת
תלמידים לקראת תואר מוסמך .לניהול היחידה:
ניסיון של  3שנים בייעוץ סטטיסטי,
מספר פרסומים בעיתונות מקצועית אקדמית )לא
בהכרח סטטיסטית( ,ניסיון בעבודת צוות וניהול
מחקר סטטיסטי .ניסיון בהוראה .לניהול היחידה:
ניסיון של  5שנים בייעוץ סטטיסטי,
פרסומים מדעיים בבמות מוערכות בסטטיסטיקה
וכן בתחומי ייעוץ שונים ,תרומה למחקר בין
תחומי; ניסיון בהדרכת תלמידי מחקר .ניסיון של 5
שנות הוראה במוסד אקדמי.
לניהול היחידה :ניסיון של  8שנים בייעוץ
סטטיסטי,
בעל עמדת מנהיגות בתחום הסטטיסטיקה
היישומית בארץ והכרה בינלאומית בחו"ל
לניהול היחידה :ניסיון מעל  10שנים בייעוץ
סטטיסטי,

