המחלקה לתקשורת -מאפיינים ייחודיים
אושר ע"י הוועדה המתמדת7.6.2010 -
רקע:
הבטים מרכזיים במחקר התקשורת ובהבנתה מתייחסים לפעילויות מקצועיות ואומנותיות דוגמת עיתונאות ,יצירה לכלי
תקשורת ביניהם הקולנוע ,הטלויזיה והאינטרנט ,ועיצוב טכנולוגיות תקשורת .למחקר והוראה ברמה גבוהה בתחומים
אלה נדרשת ,מטבע הדברים ,הכרות מעמיקה עם עולם המעשה התקשורתי .מסורת ההוראה והמחקר שהתגבשה בחוג
לתקשורת באוניברסיטה העברית ,המהווה דגם לכל החוגים לתקשורת בישראל ,רואה חשיבות בהפריית המחקר
והלמידה העיוניים על ידי ממשק והכרות מעמיקה עם המעשה התקשורתי .חברים במסלול הנלווה אמורים להיות צירים
מרכזיים במפגש הנדרש בין הלכה למעשה בתחום התקשורת.
כללי:
האמור בנספח זה נסמך על הנאמר בסעיף ט' בתקנון המינויים וההעלאות של האוניברסיטה שנכנס לתוקפו ב1 -
אוקטובר  ,2008כפוף לו ומשמש כנספח לו.
דרישות מקדמיות לתפקיד:
•
•

מורה במסלול הנלווה יהיה פעיל בתחום עיסוקו המקצועי ויפגין בו מצוינות מתמשכת.
לצד פעילותו המקצועית ,מורה במסלול הנלווה יתמודד עם המשמעויות וההשלכות הרחבות יותר של תחום
עיסוקו ויוכיח מודעות ופעילות בממד זה בהוראה ,בשיח מחקרי ,ובפרסומים רלוונטיים )כולל פרסומים
מקצועיים והגותיים(.

התרומה המצופה ממורה במסלול הנלווה:
•
•
•
•

הוראה ברמה גבוהה המשלבת מצויינות בממד המקצועי ,בממד התיאורטי ,ובמזיגה ביניהם.
תרומה לשיח המחקרי ולפעילות המחקרית בתחום ,אם במסגרת פעילות עצמאית ואם בשיתוף עם חוקרים
במסלול הרגיל או במסגרות אחרות.
השתתפות פעילה בחיי המחלקה ובפעילות המוסדית שלה כולל נוכחות בישיבות ובארועים ,חברות בוועדות,
ומילוי תפקידים.
הדרכת עבודות תיזה ודוקטורט על פי כללי האוניברסיטה

מסגרת העסקה:
•
•

חובות וזכויות המורים המלמדים במחלקה לתקשורת במסלול הנלווה יקבעו על פי סעיפי משנה  41-46בתקנון
הנ"ל.
הכישורים שידרשו להעסקה בכל אחת מהדרגות כמו גם להעלאות מדרגה לדרגה יתבססו על הקריטריונים
הבאים:
 oמרצה :הכשרה אקדמית ותואר בוגר לפחות ,בתקשורת או בתחום משיק ,כמו גם פעילות מקצועית
משמעותית במשך  5שנים לפחות שזכתה למימוש ולהכרה ,כשכל אלה ניתנים לתרגום להוראה
אוניברסיטאית ברמה גבוהה.

 oמרצה בכיר :כל הדרישות הנ"ל וצבר של השגים מקצועיים מוכחים ,רמה גבוהה מוכחת בהוראה,
כמו גם פרסומים מקצועיים ורצוי שגם אקדמיים בתחום ברמה גבוהה.
 oפרופ' חבר :כל הנ"ל ,תואר מ"א או דוקטור 10 ,שנים לפחות של פעילות מקצועית בולטת לצד
הוכחה מתמשכת של כישורי הוראה והדרכה טובים ורצף של פרסומים מקצועיים ואקדמיים
משמעותיים.
 oפרופ' מן המניין :כל הנ"ל ,תואר דוקטור ,וצבר השגים מקצועיים חריגים בטיבם המעמידים את
המרצה כדמות מרכזית בתחומו ברמה המקומית והזוכה להכרה ולהערכה ברמה הבין לאומית .הכרה
זו תתבסס על השגים הן בתחום הפעילות המקצועית והן בתחום ההמשגה וההנחלה של אותה פעילות.
לא יותר מחמישית מהתקנים במחלקה יהיו במסלול הנלווה ,ולא יועסק יותר ממורה אחד במסלול זה בכל אחד
מאשכולות ההוראה במחלקה :עיתונאות ,קולנוע ותקשורת חזותית ,היסטוריה פילוסופיה ומדיה חדשה ,תקשורת
פוליטית ,שיח ותקשורת שכנועית.

