נספח לתקנון המסלול הנילווה
מאפיינים מיוחדים עבור מועמדי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
רקע:
מן הראוי שהיבטים מסויימים של תחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה העיוניים ,כפי שאלו נחווים במחלקתנו,
יעוגנו גם בעשייה סוציולוגית ואנתרופולוגית ובעבודה דיסציפלינרית מעשית .לשם כך מחלקתנו פתוחה
לשילובם של סוציולוגים ואנתרופולוגים מעולם המעשה שאינו אקדמי ,על מנת להשלים את צורכי ההוראה
והמחקר במחלקה .על פי צרכים אלה ,מורים במסלול הנילווה ,שיבחרו על פי התבחינים )הקריטריונים(
הבאים ,ישולבו בחיי ההוראה והמחקר של סגל המחלקה.
כללי:
האמור בנספח זה נסמך על שנכתב בסעיף ט' בתקנון המינויים וההעלאות בדרגה של האוניברסיטה
העברית בירושלים )מתאריך יוני  ,(2012כפוף לו ומשמש נספח לו.
מסגרת העסקה:
 −היקף המישרה במסלול הנילווה יהיה בין רבע מישרה ) 6נ"ז ,או שעות שבועיות ,בשנה( למישרה
מלאה ) 24נ"ז( ,בהתאם לתפקיד ולזמינות המורה.
 −מספר המורים במסלול הנילווה במחלקה לא יעלה על חמישית ) (20%מסך התקנים לסגל
במחלקה.
הפעילות המצופה:
 −הוראה ברמה גבוהה
 −הדרכת תלמידי מחקר ,לתיזה ולדוקטורט
 −השתתפות פעילה בחיי המחלקה ובפעילות המוסדית בדומה לחברי סגל במסלול הרגיל
 −תרומה למחקר דיסציפלינרי
מסלול קידום:
 −התבחינים למינוי מורה במסלול הנילווה או להעלאה בדרגה במסלול זה הם כמפורט להלן.
התבחינים סדורים באופן מצטבר ,קרי תבחיני כל דרגה נסמכים על ,וכוללים את ,אלו של הדרגה
הקודמת לה.
 −בחינת ההתאמה ,על פי תבחינים אלה ,תעשה על ידי ועדת הסינון של המחלקה.
הדרגה

תנאי כניסה

מרצה

תואר דוקטור בסוציולוגיה,
באנתרופולוגיה או בדיסציפלינה
אקדמית אחרת שלה קשר לתחומי
המחקר וההוראה של מחלקתנו
ניסיון מעשי בתחומים הרלוונטיים
חברות באגודה מקצועית מהתחומים
הרלוונטיים

מרצה בכיר

הכרה בתרומתם לעשייה סוציולוגית,
אנתרופולוגית או בתחום נסמך
ניסיון בהוראת המקצוע ,בהתאם
לאמות המידה להוראה המקובלות
במוסדנו
יכולות מחקריות המאפשרות הדרכת
תלמידי מחקר )מוסמך ודוקטורט(

תנאי קידום

ניסיון בהוראת המקצוע ,בהתאם לאמות
המידה להוראה המקובלות במוסדנו
השתתפות בפעילות סגל המחלקה
והאוניברסיטה
יכולות מחקריות המאפשרות הדרכת
תלמידי מחקר )מוסמך ודוקטורט(

פרופסור חבר

ניסיון בהדרכת תלמידי מחקר )מוסמך
ודוקטורט(
ייזום פעילות מחלקה או מילוי תפקיד
בהנהגת פעילות במחלקה
ארגון כנסים או סדנאות אקדמיים בתחום
ההתמחות

פרופסור מן המניין

פרסומים בעל השפעה בתחומים
הדיסציפלינריים הרלוונטיים )פרסומים
אקדמיים או פרסום ספר שאינו אקדמי אך
בעל נראות ציבורית(
ארגון כנסים או סדנאות אקדמיים בתחום
ההתמחות

