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נוהל לפעולתם של מורים-מלווים לחברי סגל חדשים
אושר בוועדה המתמדת 2.2.10 -ובסינט21.4.10 -

 .1עם תחילת מינויו של מורה חדש ,ימנה לו הדיקן מורה מלווה ,לאחר שנועץ עם ראש
היחידה .המורה המלווה יסייע לו בשנותיו הראשונות באוניברסיטה וידריך אותו לגבי
ההשתלבות במחקר ,בהוראה ובפעילויות אחרות באוניברסיטה.
 .2תחום עיסוקו המחקרי של המורה המלווה יהיה קרוב ככל שניתן לתחומו של המורה
הנקלט.
 .3המורה המלווה יהיה מן המסלול האקדמי הרגיל ,בעל קביעות באוניברסיטה וככל שניתן,
קרוב לשכבת הגיל של הנקלט .מינויו של מורה בגמלאות כמורה מלווה אינו רצוי.
 .4המינוי של המורה המלווה יהיה בתיאום עם המורה החדש.
 .5הנושאים בהם יסייע וייעץ המורה המלווה למורה החדש יהיו מדרך הטבע רבים ומגוונים,
ככל שיחייבו הנסיבות המקצועיות והאישיות.
מבין הנושאים שיש לצפות שיידונו במפגשים ביניהם :השתלבות במחלקה בפרט
ובאוניברסיטה בכלל ,הדרכה במבוכי האדמיניסטרציה האוניברסיטאית ,בחירת כיווני
מחקר ,הכנת הצעות מחקר ,השגת תקציבים תכנונם וניהולם ,הצטיידות ותכנון המעבדה,
השתתפות בכנסים ,בחירת כתבי עת ואסטרטגית הפרסום ,בניית הקורסים ,אמצעי
הוראה ,קידום קורס חדש ,הדרכת תלמידים מתקדמים ומימונם ,וכד'.
 .6המורה המלווה יהיה נכון לקרוא את הצעות המחקר של המורה החדש.
 .7המורה החדש ישתף את המלווה בהתקדמותו בנושאים השונים ולצורך זה ידווח לו על
תוצאות סקרי ההוראה ועל הצלחתו בגיוס תקציבי מחקר.
 .8ראש היחידה )החוג או המחלקה וגם הדיקן( ישתף את המורה המלווה בהחלטות הנוגעות
למורה החדש ,בעיקר לגבי עומס הוראה והטלה של תפקידים אחרים.
 .9המורה המלווה יבקר בשיעור של המורה החדש בתיאום אתו ,לפחות פעם אחת בסמסטר
במהלך השנה הראשונה ופעם בשנה במהלך השנתיים הבאות .לאחר כל ביקור יפגשו
וישוחחו על הערותיו של המורה המלווה .לפי הצורך יתכנו כמובן ביקורים נוספים ,כפי
שיוסכם ביניהם.
 .10המורה המלווה יגיש לדיקן דו"ח על המורה החדש ועל מהות הליווי שלו בתום כל שנת
לימודים .במידת הצורך רשאי המלווה להוציא גם דו"ח ביניים .דו"חות אלה לא יכללו
בתיק הפרוצדורה )אף כי מן הסתם ישמשו חומר גלם לדיקן בהחלטתו ובסיכום התיק(.
 .11ככלל ,המורה המלווה לא יהיה חבר בוועדה המקצועית של המורה החדש בתום תקופת
הניסיון הראשונה או בתום תקופת הניסיון הכוללת.
 .12אם יעלה הצורך יוכל הדיקן ,לפי שיקול דעתו ,להחליף את המורה המלווה.
 .13במקרים שבהם לא ניתן לבצע את ההנחיות המפורטות בנוהל זה ,יקוים דיון
בהשתתפותם של המורה המלווה ,המורה החדש וראש היחידה ,לליבון הסוגיות שעל
הפרק.
 .14בתחילת שנה אקדמית יכנס הדיקן את המורים המלווים של המורים שהמינוי שלהם
באוניברסיטה החל באותה שנה ובשנה שחלפה וישוב ויזכיר להם את חובותיהם כמורים
מלווים .מפגש זה ינוצל גם לליבון השאלות השונות המתעוררות בהקשר לכך .ככל שיעלה
הצורך יקוים בעקבות הערות שתעלינה ממפגשים כאלה גם דיון בוועדה המתמדת של
הסינט.

