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 *בחמדת הדרום לדרגת מרצה ומרצה בכירקידום נוהל 

 (השימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד)

 

לפחות, יכולים להגיש בקשה לקבלת דרגת מרצה  50%בעלי תואר שלישי, העובדים במכללה בהיקף של 

ופעילות הוראה, תרומה למכללה, במצוינות  על פי שלושה תבחינים: אלה יהיהלדרגות הקידום  ומרצה בכיר.

. על מנת להיות ראויים לפתיחה בהליכי קידום טבלה להלןב מופיענים . משקלו של כל אחד מהתבחיאקדמית

כיוצא מהכלל, מרצים חדשים המתקבלים למכללה אפשר שיוגשו לקידום על  אחוזים. 85יש לצבור לפחות 

 ית ומשובי הוראה ממוסדות אחרים, אם ישנם.סמך פעילות אקדמ

 
 

 פעילות אקדמית תרומה למכללה מצוינות בהוראה 

 40% 20% 40% מרצה

 60% 20% 20% מרצה בכיר

 

 להלן פירוט לגבי תבחינים אלה:

 

 . מצוינות בהוראהא

סטודנטים יילקחו משובי  .(50%) חוות דעת ראש החוגו (50%) מצוינות בהוראה תיקבע לפי משובי סטודנטים

בחשבון רק אם לפחות מחצית מהסטודנטים הרשומים לקורס מילאו את המשוב. ייבחנו משובי סטודנטים 

חוות דעת ראש החוג תינתן לאחר שנכח  .מכל הקורסים שלימד המועמד בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה

 .5עד  1בשיעור של המועמד, בסולם של 

 

 . תרומה למכללה ב

. על ראש החוג לתת למועמד ציון וראש תכנית הלימודים תיקבע לפי חוות דעת ראש החוגתרומה למכללה 

המועמד רשאי להביא גם המלצות מבעלי תפקידים אחרים במכללה הנוגעות לתרומתו  .5עד  1בסולם של 

 פרסומים/דוגמאות לתרומה למכללה: פיתוח תכניות לימודים, יוזמות חינוכיות, הופעות למכללה.

 .המכללה שם ציון עם אקדמי פרסום, רת בשם המכללהבתקשו

 

 עילות אקדמיתפ ג.

לקבלת  יםהנדרשוהכנסים המאמרים  הפעילות האקדמית צריכה להיות לפחות בהיקף המצוין בטבלה להלן.

הקידום ייקבע לא רק לפי מספר  לצורך קבלת דרגת מרצה.אלו הנדרשים ל בנוסף םדרגת מרצה בכיר ה

 מעמדם של כתבי העת בהם התפרסמו המאמרים.המאמרים אלא גם לפי 



 שיפוט שעבר פרק מספרככלל,  ג.פרסומים בכתבי עת ישראליים יהיו בכתבי עת המוכרים על ידי המל"

 ארבעהשניים עד ליהיה שווה ערך  השתתף בכתיבתו שהמועמד למאמר. ספר יהיה שווה ערך ,אקדמי

 ., מותנה באיכות ההוצאה לאורמאמרים

 

 

 

שמונתה על ידי עמד על ידי וועדת המינויים והמ ההחלטה על העלאה בדרגה תתקבל לאחר בחינת נתוני

 .ולאחר הצגת מכתבי המלצה כמקובל בוועדות המינויים באוניברסיטאות המועצה האקדמית של המכללה

ממליץ  עמיתים של המרצה בדרגת קידום אליה מיועד המרצה, רשאים להמליץ על המועמד להעלאה.גם 

לקבלת דרגת מרצה נדרשים ששלח מכתב המלצה לדרגה אחת לא יוכל לשמש כממליץ לדרגה גבוהה יותר. 

הפניה אל מכתבים, לפחות אחד מהם מחו"ל.  4מכתבי המלצה ולקבלת דרגת מרצה בכיר נדרשים  2

 הממליצים תיעשה על ידי לשכת נשיא המכללה בשם וועדת המינויים או הוועדה המקצועית.

 

 רגות מרצה ומרצה בכיר הן במהותן דרגות אקדמיות. בשלב זה, כל עוד תקציב המכללה מגיע ממשרד החינוך, ד

הדרגות משפיעות על התעריף השעתי של מרצים העובדים בשעות אפקטיביות ואינן משפיעות על השכר המשתלם 

למיטב ידיעתנו, . לכל דבר ועניין בתקן. בעתיד, לאחר המעבר לות"ת, אנו מצפים כי הות"ת יכיר בדרגות שניתנו

אלא מצלמת מצב קיים לגבי  הדרגות את אוטומטי באופן מאשרת אינה"ג המל, ת"תבר לושל המע בשלב ראשון

 השכר. 

 

 עת ימאמרים בכתב 
 מאז שפורסמו

 הקודמת הדרגה

מתוכם בכתבי עת 
 ...לפחות בינלאומיים

הצגת מחקרים 
 בכנסים

מתוכם הצגת 
מחקרים בכנסים 

 לפחות... בחו"ל

  3  5 מרצה

 2 6 2 10 מרצה בכיר


