נספח לתקנון המסלול הנלווה
U

אושר ע"י הוועדה המתמדת ב22.5.18-
U

מאפיינים ייחודיים למינוי במסלול הנלווה במדע המדינה
U

היבטים מרכזיים במחקר ובהוראת מדע המדינה מחייבים היכרות מקרוב של מוסדות ומבני משטר ,תהליכי קבלת
החלטות ואופני ביצוע במערכת הפוליטית .המחלקה למדע המדינה מבקשת לחזק את סגל ההוראה והמחקר
בחברות וחברים בעלי שילוב של ניסיון חיים עשיר במערכות פוליטיות ,בהתוויית מדיניות ו/או בתפקידי מנהיגות
במערכת הפוליטית בישראל .אנו שואפים לצרף במסגרת המסלול הנלווה חברות או חברי סגל מהשורה הראשונה
של העשייה הפוליטית בישראל :שופטי/ות בית המשפט )עליון ו/או מחוזי( ,קצינים/ות בכירים יוצאי צה"ל )מדרגת
אלוף ומעלה ,עם אפשרות לחריגה במקרים יוצאים מן הכלל( ,מדינאים/יות שאינם/ן מכהנים/ות בעת המינוי
וההוראה בכנסת או בממשלה ,בוגרי מערכות ציבוריות בדרגים הבכירים ביותר ,ראשי או ראשות ערים בדימוס
ויחידים או יחידות בעלי ניסיון חיים רלוונטי ייחודי ויכולת אינטלקטואלית מוכחת.
המחלקה למדע המדינה רואה חשיבות בהפריית המחקר והלמידה העיוניים על ידי ממשק והכרות מעמיקה עם
המעשה הפוליטי/מדיני .חברים/ות במסלול הנלווה אמורים להיות צירים מרכזיים במפגש הנדרש בין הלכה
למעשה בתחום התהליך הפוליטי.
כללי:
U

U

האמור בנספח זה נסמך על הנאמר בסעיף ט' בתקנון המינויים וההעלאות של האוניברסיטה שנכנס לתוקפו ב -1
אוקטובר , 2008כפוף לו ומשמש כנספח לו.
מסגרת העסקה:
U

U

היקף המשרה במסלול הנלווה יהיה בין רבע לחצי משרה )בין  4ל  8נ"ז( ,בהתאם לתפקיד ולזמינות המורה.
U

דרישות מקדמיות לתפקיד:
U

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

התרומה המצופה ממורה במסלול הנלווה:
הוראה ברמה גבוהה המשלבת מצוינות 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 ובאירועים ,בסמינר
המחלקתי ,חברות בוועדות ,ומילוי תפקידים.
נכונות להיות חבר/ת ועדות מלוות של כותבי/ות עבודות תזה מוסמך על פי כללי האוניברסיטה

מסגרת העסקה:
U

חובות וזכויות המורים המלמדים במחלקה למדע המדינה במסלול הנלווה יקבעו על פי סעיפי משנה  46-41בתקנון
הנ"ל.
הכישורים שידרשו להעסקה בכל אחת מהדרגות כמו גם להעלאות מדרגה לדרגה יתבססו על הקריטריונים
הבאים:

מרצה נלווה :הכשרה אקדמית ותואר בוגר )לפחות( במדע המדינה ,משפטים ,סוציולוגיה ,היסטוריה או בתחום
משיק ,כמו גם פעילות מקצועית משמעותית במשך  5שנים לפחות שזכתה למימוש ולהכרה ,כשכל אלה ניתנים
לתרגום להוראה אוניברסיטאית ברמה גבוהה .
U

U

מרצה בכיר נלווה :כל הדרישות הנ"ל וצבר של הישגים מקצועיים מוכחים ,רמה גבוהה מוכחת בהוראה ,כמו גם
פרסומים מקצועיים ורצוי שגם אקדמיים בתחום ברמה גבוהה.
U

U

פרופ' חבר נלווה :כל הנ"ל ,תואר מ"א או דוקטור 10 ,שנים לפחות של פעילות מקצועית בולטת ,פרסומים
מקצועיים ואקדמיים בתחום ברמה גבוהה.
U

U

פרופ' מן המניין נלווה :כל הנ"ל ,וצבר הישגים מקצועיים חריגים בטיבם המעמידים את המרצה כדמות מרכזית
בתחומו ברמה המקומית והזוכה להכרה ולהערכה ברמה הבין לאומית  .הכרה זו תתבסס על הישגים הן בתחום
הפעילות המקצועית והן בתחום ההמשגה וההנחלה של אותה פעילות.
U

U

לא יותר מחמישית מהתקנים במחלקה יהיו במסלול הנלווה.

