
 קול קורא למשרות אקדמיות

 ט"פנויות לשנה האקדמית תשעבקשות למשרות הגשת מסמך זה מרכז את ההוראות ל

בזאת  ןמזמי (הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע באוניברסיטה העברית)המכון למדעי כדור הארץ 

 .1028-29סתיו  -ט"לשנת הלימודים תשע, בכל הדרגות, הגשת מועמדות למשרות אקדמיות פנויות

יש , כמו כן. מי מדעי כדור הארץ השוניםבתחו .Ph.D תואר ותים למשרה להיות בעל/ותעל המועמד

ים בעלי /ותהמכון ידון גם במועמד .דוקטורלי-ה במחקר פוסטיחשיבות רבה להתנסות משמעותית ופורי

 .דוקטוראט-הנמצאים בתחילת הפוסט, םהישגי

נדון  ,למרות שיש לנו ההעדפה לתחומים מסוימים. הארץנקבל בברכה מועמדים מכל תחומי מדעי כדור 

  .ואיננו מגבילים את התחום בכל מועמד ובכל תחום על פי הצטיינות

ובעיקר , הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר ומחויבות להוראה

אנו מחפשים . חשוב במדע להוביל מחקר מקורי פורץ דרך בחזית תחום ת/על הפוטנציאל של המועמד

פוטנציאל לבנייה והובלה של , הישגים מוכחים במחקר, ראייה רחבה, ים בעלי ידע מעמיק/ותמועמד

ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר , קבוצת מחקר עצמאית

 .ראשון ותארים מתקדמים

 :(בשפה האנגלית כולם )ים מועמדים למינויים חדשים יגישו את המסמכים הבא

 ראה נספח - קורות חיים 

 ראה נספח - כולל התייחסות לתרומת המועמד בפרסומים רבי מחברים, רשימת פרסומים 

 שבה תתואר עבודתו המדעית של המועמד עד כה ויפרטו , עמודים 4עד  1, ביוגרפיה מדעית

 בשילוב עם הצעת מחקר  תוכניותיו לעתיד

 הצעת מחקר 

 הגדרת תחומי עניין בהוראה ואופי הקורסים להם יתרום המועמד 

 אם קיימים כאלה, דוחות על הוראה ומשאלי תלמידים במוסדות אחרים. 

   העתקים( קבציPDF  ) מרכזיים פרסומים מדעיים שלשה של 

 שישלחו ישירות לפרופ דוקטורט-לפוסט (ים)לדוקטורט והמנחה (ים)מכתבי המלצה מהמנחה '

 אנזל

  חוקרים מובילים בתחום אשר אינם משתפים פעולה עם המועמד ומתאימים  5רשימה של עד

הפניה . בקשה למכתבאין לפנות אליהם ב .לחוות דעה על כישורי המועמד והתאמתו למשרה

 אישור/המכון למדעי כדור הארץ בהתייעצותראש י "עישירות לסוקרים אלה תיעשה אך ורק 

 .למדעי הטבע ההפקולטעם 

  

 :לבירורים נשי קשרא

 ינסקי'רותי לישצ   יהודה אנזל' פרופ
 עוזר למנויים והעלאות  ראש המכון למדעי כדור הארץ 

 הפקולטה למדעי הטבע
 01-6586090: טלפון    01-6584686טלפון 

  ruthli@savion.huji.ac.il ל"דוא Yehouda.enzel@mail.huji.ac.il  ל"דוא
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ניתן  .חל תהליך המיון ובחינת המועמדיםמועד בו י  -1022בספטמבר  30מומלץ להגיש מועמדות עד 

 . לשלוח מועמדות גם לאחר תאריך זה אבל ייתכן ולא נוכל לדון במועמדות

 


