נספח לתקנון המסלול הנלווה

בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט -מאפיינים ייחודיים
אושר ע"י הוועדה המתמדת 29.9.21-

כללי
מסלולי הקידום בבית הספר לרפואה וטרינרית כוללים את המסלול הרגיל והמסלול הקליני .לאור
הצורך הקיים בבית הספר לחזק את ההוראה בתחום הקליני-מעשי ,בתחומים בהם קיימים חסרים,
יש צורך בתוספת כוח הוראה מקצועי ומיומן .לשם כך מבקש בית הספר לקלוט מורים במסלול
הנלווה .מספר המינויים במסלול הנלווה לא יעלה על  20%מסך התקנים של בית הספר .מורים
במסלול הנלווה יהיו רשאים לעבוד גם מחוץ לאוניברסיטה בהיקפי משרה שונים ,כולל משרה מלאה.
קליטת מורים אלו תהיה על בסיס מצוינות מקצועית בתחומי ההוראה הרלוונטיים ברפואה וטרינרית,
ותרומתם הפוטנציאלית לפיתוח התחום בבית הספר.
מינוי מורים למסלול הנלווה בבית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט של האוניברסיטה העברית
יהיה כפוף לתקנון האוניברסיטאי של המסלול הנלווה ,ובנוסף  -לנספח המפורט כאן ,המתאר
מאפיינים ייחודיים למסלול זה.
היקפי משרה – היקף משרת מורה במסלול הנלווה יהיה החל מרבע משרה ועד למשרה מלאה.
.
טווח הדרגות – יכלול את הדרגות הבאות :מרצה נלווה ,מרצה בכיר נלווה ופרופסור חבר נלווה.
כישורים נדרשים למינוי או להעלאה בכל דרגה –
 .1בעל תואר ( DVMאו תואר מקביל) או .Ph.D
 .2הכשרה פורמלית:
מרצה נלווה  -בעל מיומנות קלינית/מקצועית גבוהה שזכה להכרה כבעל שם בתחומו בקהילה בארץ
והוא בעל ניסיון מעשי של חמש שנים לפחות בתחום מומחיותו .בשלוש השנים הראשונות שלאחר
אישור נספח זה ,יוכל מועמד בתחום הקליני להתמנות לדרגת מרצה נלווה גם אם אינו בעל תואר
מומחה ( .)Specialistלאחר תקופה זו ,יידרש כל מועמד בתחום הקליני להיות בעל תואר מומחה.
מרצה בכיר נלווה – בעל מיומנות קלינית/מקצועית גבוהה ,בעל ניסיון מעשי רב ,של  10שנים
לפחות ,אשר זכה למעמד בכיר בתחום והכרה במומחיות ומצוינות .מועמד בתחום הקליני יהיה בעל
תואר מומחה ) .(Specialistמועמד בתחומים אחרים יהיה בעל הישגים בולטים במיוחד בתחומו.
פרופסור חבר נלווה – מי שהוכיח עצמו כמנהיג בתחום המקצועי ובעל  15שנות ניסיון לפחות .בעל
הכרה במומחיות ומצוינות ייחודית בתחומו בארץ ובעולם .בתחום הקליני נדרש תואר מומחה
בינלאומי ).(Diplomate
אפיון מפורט של המעורבות הנדרשת בחיי היחידה – על המועמד להיות מעורב בפעילות
המקצועית של בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט ובעל תרומה משמעותית בתחום ההוראה
הפרונטלית והקלינית ,בפעילות בוועדות בית הספר ובהנחיית סטודנטים בעבודות גמר.

