נספח לתקנון המסלול הנלווה
פורום אירופה ,מדעי החברה -מאפיינים ייחודיים
אושר ע"י הוועדה המתמדת – 3.1.19

רקע:
המחקר העיוני של גרמניה בת ימינו ושל עניינים אירופיים עכשוויים קשור בקשר בל יינתק עם העיסוק
המעשי במדיניות וממשל ,תקשורת ועיתונות ,פעולה חברתית וסינגור חברתי ,כמו גם במחקר הקשור
לפרקטיקה.
בשל כך ,מן הראוי שאת תכניות הלימודים של פורום אירופה באוניברסיטה העברית – לימודי גרמניה
בת ימינו ולימודי אירופה – יובילו חברי סגל אקדמי המשמשים כבכירים גם בתחומים השונים של
מדיניות וממשל ,תקשורת ועיתונות ,פעולה חברתית וסינגור חברתי ,או מחקר הקשור לפרקטיקה.
חברי סגל אקדמי הבאים מעולם המעשה הלא-אקדמי בתחומים שלעיל ,יעשירו את ההוראה והמחקר
האקדמיים ,ואף יתרמו לעמידה במשימה שקבע לו פורום אירופה והיא להביא נושאים אקדמיים אל
ציבור הרחב ולמלא את הצורך של תלמידי הפורום למעורבות ולניסיון בסוגיות עכשוויות.
כללי:
האמור בנוהל זה הוא ספציפי לפורום אירופה באוניברסיטה העברית ,ונכון לכל אחת מתכניות
הלימודים בפורום אירופה )1( :לימודי אירופה ,ו )2(-לימודי גרמניה בת ימינו :פוליטיקה ,חברה
ותרבות .נוהל זה כפוף לתקנון המינויים וההעלאות של האוניברסיטה העברית ,ומשמש כנספח
לסעיף .9
מסגרת ההעסקה:
 היקף המישרה במסלול הנלווה יהיה  50%-25%משרה ( 4-8נ"ז ,שהן  4-8שעות הוראה
שבועיות) ,בהתאם לזמינות המורה ולרלוונטיות הנושא.
 שיעור המורים במסלול הנלווה בפורום אירופה לא יעלה על  25%מסך התקנים לסגל אקדמי
בפורום אירופה.
הפעילות המצופה:
 הוראה אקדמית ,בהתאם לתכניות הלימודים של פורום אירופה ולאמות המידה המקובלות
באוניברסיטה העברית;
 הדרכת תלמידים במחקר לתיזה למוסמך ו/או לדוקטורט;
 השתתפות פעילה בפעילויות האקדמיות של מרכזי המחקר בפורום אירופה ושל תכניות
הלימודים ,בדומה לחברי הסגל במסלול הרגיל;
 תרומה למחקר האקדמי בענייני אירופה ו/או גרמניה בנות זמננו;
 המשך פעילות במקצוע הלא-אקדמי.

][Type text

מסלול העסקה וקידום:
הקריטריונים למינוי ולקידום של מורה במסלול הנלווה מפורטים בטבלה שלהלן;
הקריטריונים מצטברים ,כלומר :הקריטריונים לכל דרגה נסמכים על אלו של הדרגה הקודמת וכוללים
אותם;
הערכה לגבי מינוי וקידום של מורה במסלול הנלווה ,ומסירת המלצות בהתאם ,תתבצענה על ידי
ועדה אקדמית ממונה.
הדרגה
מרצה במסלול הנלווה

מרצה בכיר במסלול הנלווה

פרופסור חבר במסלול הנלווה

תנאי הכניסה
 תואר דוקטור בדיסציפלינה
אקדמית רלוונטית;
 ניסיון מעשי בתחומים או
במגזרים הרלוונטיים.
 הכרת עמיתים בתרומה
לתחום הרלוונטי האקדמי
ו/או המקצועי;
 ניסיון בהוראה בנושאים
הרלוונטיים;
 כישורים מחקריים
המאפשרים הדרכת
תלמידים במחקר למוסמך
ולדוקטורט.

תנאי הקידום











פרופסור מן המניין במסלול
הנלווה





ניסיון בהוראה אקדמית,
בהתאם לאמות המידה
המקובלות באוניברסיטה
העברית;
השתתפות פעילה
בפעילויות של פורום
אירופה ו/או של
האוניברסיטה העברית;
כישורים מחקריים
המאפשרים הדרכת
תלמידים במחקר.
ניסיון בהדרכת תלמידים
במחקר למוסמך
ולדוקטורט;
ייזום והובלה של פעילויות
אקדמיות בפורום אירופה
ו/או באוניברסיטה
העברית;
חברות באגודות אקדמיות
הקשורות לדיסציפלינות או
לתחומי הלימוד
הרלוונטיים.
פרסום חיבור בעל
השפעה ,או בעל נראות
ציבורית אחרת ,בתחומים
הרלוונטיים;
תרומה להכרה בפורום
אירופה ו/או באוניברסיטה
העברית.
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