נספח לתקנון המסלול הנלווה

אגיפטולוגיה – מאפיינים ייחודיים
אושר ע"י הוועדה המתמדת22.9.20 -
רקע ומטרות
התחום של האגיפטולוגיה ,כמו תחומים אחרים במחקר של העת העתיקה ,דורש מיומנות גבוהה
הן בידיעת השפה והוראתה והן בספרות ובהקשר התרבותי-דתי של העולם המצרי .מורים המלמדים
את השפה המצרית על רבדיה וניביה השונים ,וכן קורסים המתמקדים בעולם הדתי והרעיוני של
תרבויות מצרים ,חייבים הכשרה רחבה ומעמיקה בחקר האגיפטולוגיה .יש אפוא חשיבות רבה
בהעסקת מורים שיכולים לשלב את המיומנויות המיוחדות לתחום זה יחד עם יכולת גבוהה
בהוראתן.
האמור בנספח זה נסמך על הנאמר בסעיף ט' בתקנון המינויים וההעלאות של האוניברסיטה (שנכנס
לתוקפו במהדורתו הנוכחית ב 1-באוקטובר  ,)2012כפוף לו ומשמש כנספח לו.
דרישות למינוי כחבר סגל בדרגת מרצה במסלול הנלווה בתחום האגיפטולוגיה
.1
.2
.3
.4
.5

ידע רחב בשפה המצרית על רבדיה וניביה השונים;
ידע רחב בדת המצרית ובתרבות המצרית;
בעל/ת תואר דוקטור באגיפטולוגיה;
פרסומיים משמעותיים בתחום האגיפטולוגיה;
כישורי הוראה מוכחים .תינתן עדיפות לבעלי/ות ניסיון בהוראה במסגרת אקדמית.

קידום בכפוף להתקדמות מקצועית מוכחת
מרצה בכיר נלווה :לדרגת מרצה בכיר במסלול הנלווה יתמנו או יקודמו מי שמתקיימים בהם
הכישורים למינוי במסלול הנלווה בדרגת מרצה ,שהוכיחו התקדמות מקצועית מתמשכת בתחום
האגיפטולוגיה.
פרופסור חבר נלווה :לדרגת פרופסור חבר במסלול הנלווה יקודמו מי שמתקיימים בהם הכישורים
לדרגת מרצה בכיר ,שהגיעו להישגים מקצועיים בולטים ומשמעותיים בתחום האגיפטולוגיה וזכו
להכרה אקדמית בתחום.
פרופסור מן המניין נלווה :לדרגת פרופסור מן המניין במסלול הנלווה יקודמו מי שמתקיימים בהם
הכישורים לקידום במסלול הנלווה לדרגת פרופסור חבר ,שהגיעו להישגים מרשימים ,יוצאי דופן
ורחבי היקף בתחום האגיפטולוגיה ,וזכו להכרה בינלאומית רחבה במומחיותו/ה.
התרומה הנדרשת
•
•
•
•
•

הוראת נושאים מקצועיים ותיאורטיים בתכניות הבוגר והמוסמך של החוגים הרלוונטיים
שיתוף פעולה עם חברי סגל בתחומים רלוונטיים באוניברסיטה
השתתפות פעילה בחיים האקדמיים של הפקולטה ושל החוגים הרלוונטיים ,נוכחות
בישיבות ובאירועים ,חברות בוועדות.
מורה במסלול הנלווה רשאי להשתתף בישיבות מועצת הפקולטה אך אינו בעל זכות
הצבעה בה.
הדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים ,במשותף עם חבר סגל במסלול הרגיל

מסגרת ההעסקה
מורים במסלול הנלווה יועסקו בהיקף של חצי משרה וילמדו  4ש"ש ( 8נ"ז) או שלושת-רבע משרה
וילמדו  6ש"ש ( 12נ"ז) .ההוראה של חבר/ת סגל יכולה להתחלק בין המדור למזרח הקרוב הקדום
(ארכיאולוגיה) ובין חוג רלוונטי נוסף (למשל ,מדע הדתות).

