נספח לתקנון המסלול הנלווה
המחלקה לגאוגרפיה  -מאפיינים ייחודיים
U

אושר ע"י הוועדה המתמדת ב27.1.13-
רקע
לאור השינויים בתואר השני במחלקה לגיאוגרפיה והפיכתו ל"גיאוגרפיה תכנון וסביבה" והתמחות רוב
תלמידי התואר השני בתחומי התכנון והסביבה יש צורך לחזק תחומים אלו באנשי מקצוע .שילובם
במחלקה של מתכננים שונים במסגרת המסלול הנלווה יבטיח את בנייתו של גשר בין המחקר
וההוראה העיוניים לבין שדה התכנון.

המסלול הנלווה מיועד לאנשים בעלי רקע וניסיון מעשי בעיצוב ויישום תכנון ומדיניות בממשלה,
ברשויות המקומיות ,בארגונים בינלאומיים ,בארגונים ציבוריים ובארגונים פרטיים לצד מיומנות
מחקרית מוכחת.
מורים במסלול הנלווה צפויים להיות מעורבים בחיים המקצועיים המחקריים ,הארגוניים והחברתיים
במחלקה לגאוגרפיה מעבר לתרומתם להוראה .כמו כן הם מצופים לעסוק בפעילות מחקרית
ובתרומה לשיח הציבורי בנושאי התמחותם.

מסגרת ההעסקה
היקף המשרה במסלול הנלווה ינוע מרבע משרה ועד לחצי משרה .הוראה במסלול הנלווה היא
בהיקף  8שעות שבועיות למשרה מלאה )שהן  16נ"זים לשנה אקדמית( .סך התקנים שיוקצו לחברי
סגל במסלול הנלווה לא יעלה על  10%מתקני המחלקה לגיאוגרפיה.

מסלול הקידום
הכישורים למינוי או להעלאה בדרגה במסלול הנלווה יהיו כדלקמן:
מרצה :בעל תואר מתקדם בגאוגרפיה ,תכנון ,מדיניות ציבורית ,מדעי החברה או תחום מחקרי בעל
U

U

תשומה לתכנון ולמדיניות מרחבית ובעל ניסיון נרחב וממושך ) 7שנים לפחות במצטבר( בתחום
התכנון או הסביבה.
מרצה בכיר :כל הדרישות הנ"ל ,ובנוסף הישגים מקצועיים המוכחים הובלה בתחום )כגון ריכוז צוות
U
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תכנון( ,רמת הוראה גבוהה ,פרסומים אקדמיים ומקצועיים.
פרופסור חבר  :בעל תואר דוקטור בתחומים המנויים לעיל ,וותק העולה על  15שנה בעשיה המוכיחה
U
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הובלה בתחום ,וכן רצף של פרסומים אקדמיים ומקצועיים וכישורי הוראה ברמה גבוהה מאוד.
פרופ'
U

מן המניין:
U

בעל תואר ד"ר בתחומים המנויים לעיל ,בעל רצף של פרסומים אקדמיים

ומקצועיים ,שהחזיק או מחזיק בתפקידים הבכירים ביותר בתחום ,והזוכה להכרה ציבורית רחבה
בתרומתו הסגולית לעיצוב וקידום מדיניות תכנונית או סביבתית או בתחומים אחרים של הדיציפלינה
הגאוגרפית ברמה לאומית או בין לאומית ולהיותו דמות מנהיגה בשדה הביצוע ו/או המחקר של ותכנון
ברמות הגבוהות ביותר בישראל.

התרומה המצופה
• הוראה ברמה גבוהה.
• השתתפות פעילה בחיי המחלקה ובפעילות הפקולטה והאוניברסיטה העברית.
• הדרכת עבודות תזה ודוקטורט ,על פי כללי האוניברסיטה.
• תרומה לפעילות המחקרית אם במסגרת פעילות עצמאית ואם בשיתוף עם חוקרים מהמחלקה.

