
 נספח לתקנון המסלול הנלווה

 11.1.21-אושר ע"י הוועדה המתמדת

 

 אוספי הטבע הלאומיים, הפקולטה למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית

 

 כללי

תואר דוקטור עם רקע וניסיון מעשי במחקר מבוסס אוספים )לדוגמא,  מיועד לבעלי/ות המסלול הנלווה באוספי הטבע

גאוגרפי ומיקרואקולוגי )מגוון ביולוגי בזמן ובמרחב((, ויכולת -מחקר טקסונומי, סיסטמתי, אבולוציוני, גאולוגי, ביו

יהיה עליהם/ן  הוראה מוכחות. חוקרים/ות במסלול הנלווה יהיו אוצרים/ות אקדמיים/ות של אוסף לפי מומחיותם/ן.

לקדם ולפתח את הפעילות המדעית והמחקרית באוסף כולל הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים, לגייס כספים למחקר, 

ללמד לפחות קורס אחד בשנה באוניברסיטה העברית, לקדם שיתופי פעולה לאומיים ובינלאומיים. בנוסף לכך, על 

קביעת תכנית העבודה, הנגשת האוסף לחוקרים ולקהל הרחב( החוקרים/ת לנהל את האוסף )ניהול הצוות הטכני, 

 מינויולהיות שותפים/ות לפעילות האקדמית באוניברסיטה העברית לרבות חברות בוועדות, ארגון כנסים וכדומה. 

 של האוניברסיטאי לתקנון כפוף העברית בירושלים, יהיה באוספי הטבע באוניברסיטה הנלווה למסלול חוקרים/ות

המינויים מותנים בהקצאת  .זה למסלול ייחודיים המתאר מאפיינים, כאן המפורט לנספח - ובנוסף, הנלווה המסלול

 תקנים אקדמיים ייעודית ליחידת האוספים.

 

 היקף העסקה

נ"ז )למשרה מלאה(  8היקף המשרה במסלול הנלווה ינוע מחצי משרה ועד משרה מלאה. הוראה במסלול בהיקף של 

 ת קורס אחד( בנוסף להגדרת התפקיד המופיעה למעלה. לשנה אקדמית )לפחו

ות /תלמידי להנחיית ולהיות שותף/ה , במשותף עם חבר/ת סגל במסלול הרגיל,תלמידי מוסמךמצופה מהחוקר/ת להנחות 

 .מחקר ות/בכפוף לתקנון תלמידי טדוקטור

 

 כישורים נדרשים למינוי או להעלאה בכל דרגה

 

 נלווה. מרצהא. 

  גבוהה. מקצועית מיומנות דוקטור, מומחה בתחומו/ה בעל/תבעל/ת תואר  .1

 דוקטורט.-לאחר השתלמות בתר .2

 של שנתיים לפחות בהוראת התחום. כישורי הוראה והדרכה מצטיינים על בסיס ידע וניסיון מעשי .3

  ניסיון מוכח במחקר מבוסס אוספים. .4

 פרסום מדעי בעיתונים המובילים בתחום. .5

 

 .נלווה בכיר מרצהב. 

 מוכח. מעשי גבוהה וניסיון מקצועית מיומנות בעל/ת תואר דוקטור, מומחה בתחומו/ה בעל/ת .1

 דוקטורט.-לאחר השתלמות בתר .2

 מוכח בהוראה באוניברסיטה העברית או במסגרת אקדמית אחרת. ןניסיו .3

 ניסון מוכח במחקר מבוסס אוספים, והישגים מקצועיים מוכחים )כגון מחקר עצמאי, הנחיית סטודנטים .4

 לתארים מתקדמים, פרסומים אקדמיים ומקצועיים, נראות מענקי מחקר(.

 פרסום מדעי בעיתונים המובילים בתחום. .5

 

 .נלווה חבר ג. פרופסור

המדעי והמקצועי, והינו/ה  בתחום כמוביל/ה עצמו/ה חוקר/ת ומורה העונה על הדרישות בסעיף ב',  אשר הוכיח/ה

פרסומים אקדמיים  השתתפות פעילה בכנסים,, ובעולם בארץ בתחומו/ה תייחודי ומצוינות במומחיות בעל/ת הכרה

 ה. וכישורי הוראה ברמה גבוה , גיוס כספים, הדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים, תרומה לקהילה המדעיתומקצועיים

 

 פרופסור מן המניין נלווה  ד.

ברמות הגבוהות המדעי והמקצועי  בתחום כמוביל/ה עצמו/ה חוקר/ת ומורה העונה על הדרישות בסעיף ג', שהוכיח/ה 

פרסומים אקדמיים רצף של , ובעולם בארץ בתחומו/ה ייחודית ומצוינות במומחיות . בעל/ת הכרהביותר בישראל

והזוכה  בתפקידים הבכירים ביותר בתחום ה/או מחזיק ה/שהחזיק, הצלחה בגיוס מענקי מחקר תחרותיים, ומקצועיים

 אוספי הטבע בישראל כמשאב מחקרי לאומי.לעיצוב וקידום ה /בתרומתו בהלהכרה ציבורית רח
 


