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2018 אפריל  

 ה פ י ח   ת ט י ס ר ב י נ ו א

 

 הרקטור לשכת

  אקדמית מזכירות

 והעלאות מינויים מחלקת 

 

  בדרגה והעלאות מינויים למדיניות קווים

  הרגיל האקדמי במסלול

 

 נקבה לשון גם משמעה זכר לשון זה במסמך . 

 מסמך זהו. משפטית התחייבות או הצעה בגדר ואינו משפטי מסמך מהווה אינו זה מסמך 

 המקצועי דעתה שיקול את להחליף בא אינו והוא מדיניות קווי של בלבד ללניכו הצהרתי

 . לעת מעת המוסמכים תפקידיה ונושאי מוסדותיה, האוניברסיטה של האקדמי

 מסמך מכל לגרוע בא אינו זה מסמך. והעלאות מינויים תקנון לראות יש נוספים לפרטים 

 . והעלאות קידומים בענייני האוניברסיטה של אחר

 

 

 

 מבוא
  וההעלאות המינויים ועדת ידי-על בחשבון הנלקחים המנחים קוויםה תמצית את מציג זה מסמך

 מועמד של האקדמיים וההישגים האקדמית העבודה הערכת של בתהליך חיפה באוניברסיטת

 .אקדמית למצוינות חיפה אוניברסיטת של חתירתה את משקף המסמך. אקדמי קידום או למינוי

 עקרונות בהבנת, חוגים וראשי קניםיד לרבות ,אקדמיות יחידות ראשי על להקל ועדמי המסמך

 קווי את אקדמי וקידום למינוי המועמדים עבור לחדד מיועד המסמך ,בנוסף. הקידומים מדיניות

 מדיניות של כלליים עקרונות לשקף כדי מסמךב יש. לקידום או למינוי הקריטריונים של המדיניות

 מהווה אינו זה מסמך .הרגיל האקדמי במסלול חיפה אוניברסיטת של דומיםוהקי המינויים

 .  המלא המקצועי הדעת שיקול בעלת שהינה, האוניברסיטה של כלשהי משפטית התחייבות

 

 הפעילויות מכלול בחשבון נלקחים בו מורכב תהליך הוא מינוי או אקדמית בדרגה העלאה תהליך

 נשקלים וקידומים מינויים של הליכיםב. הסגל ברח של האקדמיים וההישגים האקדמיות

, מדעי מוניטין, מחקר במענקי זכייה, הפרסום רצף ,וכמותם המדעיים הפרסומים תיואיכו

 מנהליות בחובות נשיאה ,מחקר תלמידי הנחיית, ההוראה איכות, מדעיים בכנסים השתתפות

 מדעיים שפרסומים ,דגישלה יש זאת עם יחד .בכלל המדעית ההילולק אוניברסיטהל ותרומה

 השיקולים הם תחרותיים מחקר במענקי וזכייה מדעי שיפוט שעברו ושפיטות איכותיות מותיבב

 אחרים חשובים שיקולים בצד זאת, בדרגה להעלאה בנוגע בהחלטות והמובילים המרכזיים
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 (ישליש תואר, שני תואר, ראשון תואר) התארים רמות בכל איכותית והנחייה הוראה כדוגמת

 . ולאוניברסיטה לפקולטה, לחוג ותרומה

 

 מדעיים פרסומים. א

 או פורסמו וקפדני נאות אקדמי שיפוט הליך לאחר אשר ספרים או מאמרים נכללים זו בקטגוריה

 אקדמי שיפוט הליך בהן שיש, ספרים בהוצאות או אקדמי שיפוט עם עת בכתבי לפרסום התקבלו

 התקבלו אשר מדעיים רסומיםשפ לציין שי. (להלן 2 יףסע ראו אחרים לפרסומים) וקפדני נאות

 ולכן, שפורסמו ספריםכו כמאמרים נחשבים( accepted, in press) בדפוס נמצאים או לפרסום

 מקפידה האוניברסיטה .הבאה לדרגה בהליכים חדשים כפרסומים שוב אותם לכלול אין, כמובן

 בעת הפרסומים של והסטטוס הפרסום יואופ מקום ,מיםהפרסו פרטי של מדויק רישום על מאוד

 והליכי הפרסום מותיב של האקדמית איכותה -למשל) הפרסומים רשימתו חייםה קורות הגשת

 כי מאוד מומלץ(. םפורס כבר או בדפוס נמצא, התקבל פרסום דבר והאם םבה האקדמי השיפוט

 . לעת מעת הנחיותיה אחר ויעקוב והעלאות מינויים מחלקת עם ספק של מקרה בכל יתייעץ מועמד

 

 פרסומיםו עצמאית וחשיבה אישית מחקרית עבודה על יםמעיד( יחיד כותב) עצמאיים פרסומים

 במכלול המשותפת העבודה היקף. בצוות עבודה יכולת על ,לכך בנוסף מעידים משותפים

 רובש ציפייה יש,  הרוח ובמדעי במשפטים, למשל. וחוגים פקולטות, תחומים בין שונה הפרסומים

 הציפייה כאן. שותפיםמ הם מהפרסומים רבים, והטבע החברה במדעי. עצמאיים יהיו הפרסומים

 .בהם המוביל החוקר לקידום המועמד יהיה ,לפחות, המשותפים מהפרסומים מחציתב כי היא

 או לבד שנכתבו בפרסומים אם, עצמאית עבודה ליכולת אקדמית עדות להיות חייבת מקרה בכל

 המדויק היחס, לכך כפוף. PI -כ מחקר במענקי בזכייה ואם האחרים מחבריםל ביחס כמוביל

 הרקטור דעת לשיקול נתון אחד כותב של פרסומים ביןל משותפים פרסומים בין והרצוי

 עם קןיולד לרקטור משותפת בהיוועצות הצורך ובמקרי הרלוונטית הפקולטה קןיד עם בהיוועצות

 לתרומתו בהתאם הכותב של ומיקומו הכותבים סדר ,פיםמשות בפרסומים. הרלוונטי החוג ראש

 באקדמיה וכמקובל והקידום המינוי יםמתנהל בה בדיסציפלינה למקובל בהתאם ויהי למחקר

 .   הבינלאומית

 

  וספרים מאמרים פרסום .1

 באיכות פרסומים . המדעיים הפרסומים וכמות איכות בחשבון יילקחו .הפרסומים וכמות איכות

 עבודתו לרמת עדות הם,  בעולם בתחום ומובילות יוקרתיות מותיבב מדעי שיפוט עברוש, גבוהה

-באמות עומדת תרומתוש כךלו המדעי תחומו בחזית נמצא מחקרוש לכך, החוקר של המדעית

 לאורך איכותיים פרסומים של סביר קצב. ביותר הגבוהות התחרותיות, האקדמיות המידה

, בהכנה ופרסומים בהגשה פרסומים דצל מתימסו בשנה אור שראו פרסומים, ברציפות, השנים

 שנים פערי. שניםה לאורך רציפה לעבודה מצפה האוניברסיטה .רציף באופן עבודה על יםמעיד

, מחקר למענקי הגשות היו לא או ספרים או מאמרים התפרסמו לא מהלכםשב ,משמעותיים

  .  הסבר מחייבים
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 מרכזית עדות היא בעולם האקדמי הפרסום מותיב של המוכחת איכותה רמת. הפרסום מותיב

 מעריכי, עתה כתבי איכות את לבחון מנת על. הסגל חבר של המחקר למצוינות במיוחד וחשובה

,  ספציפי בתחום והרבעון העת כתבי דירוג: כגון ,שונים איכות במדדי נעזרים החיים קורות

impact factor ,קבלה שיעור (acceptance rate) יש בה דיסציפלינה בכל .ותאחר מבחן תאמוו 

 אוניברסיטאות במיטב בעולם כמקובל וזאת שניתן ככל דירוג רשימת אותה תונהג עת כתבי דירוג

  . דיסציפלינה לאותה האמור בכל, המחקר

 

, הספר היקף, ההוצאה איכות פי על וזאת מאמרים למספר נחשב מקורי מדעי ספר פרסום

 עדיפות תינתן .המועמד של אחרים פרסומים על מוסיףו ייחודי הוא שבה והמידה עליו הביקורות

 החיצוניים ההערכה למכתבי לב ובשים בעולם מובילות אקדמיות בהוצאות שפורסמו לספרים

 עבודת על ככולו רובו שמבוסס ספר. הספר של השיפוט בהליך ספרה הוצאת עבור שנכתבו

 וחדש מקורי ספר לעומת וקידום למינוי כבסיס פחותה להערכה יזכה המועמד של הדוקטורט

 . המועמד של הדוקטורט עבודת על מבוסס שאינו

 

 נוספים פרסומים .2

 יש כי אם יחסית קטנה עריכה של חשיבותה. מדעי ספר כתיבתל תנחשב אינה מדעי ספר עריכת

, רהמחב של מדעי מבוא כולל הספר אם. העורך של ולמוניטין המדעית לקהילה לתרומה עדות בה

, שונות מידה אמות פי על וזאת – מאמר כחצי כדיל כשקול לראותו ניתן, המחבר של מאמר או

 שהביא האקדמי השיפוט אופיו בספר המשתתפים רמת, הספר חשיבות, ההוצאה איכות: כגון

 .בספר מאמרים להכללת

 

 שפיטים עת-בכתבי מאמרים פרסוםמ פחות משמעותית נחשב מדעיים בספרים פרקים פרסום

 ובעיקר הספרים הוצאת ברמת, בתחום מה במידת תלוי הדבר כי אף, לעיל כמפורט, אקדמית

 הרלוונטי החוג וראש הדיקן עם בהיוועצות הרקטור .בספר פרקה שעבר המדעי השיפוט בתהליך

   .  כאמור לפרק המשקל מתן על להחליט יכול

 

 עבר המאמר כאשר יוקרתיים (Proceedings" )כנסים קבצי/ואסופות הליכי"ב יםמאמר פרסום

 מסוימים בתחומים ייחשב, הכנס כהליך הכנס בפרסומי או הכנס בספר ונכלל קפדני מדעי שיפוט

 בעולם המחקר אוניברסיטאות במיטב מקובל והדבר במידה וזאת דבר לכל מדעי כפרסום בלבד

 במקרי או קולטההפ קןיד עם ובהיוועצות הרקטור דעת  שיקול פי על וזאת הדיסציפלינה ובאותה

 תחומים של חריגים להוציא .הרלוונטי החוג וראש הדיקן עם הרקטור בהיוועצות הצורך

  . ממאמר פחות משמעותית ייחשב כאמור כנס בהליכי מאמר פרסום הרי מסוימים

 

 הרלוונטי החומר ומסוכם נסקר רק לא םבה יוקרתיות מדעיות באנציקלופדיות ערכים פרסום

 שקול שהוא בפרסום מדובר אין כי אם חיובית הערכהל זכהי, חדשות בנותתו גם מוצגות אלא

 על אחריות והפקדת זה מסוג אנציקלופדיות בעריכת השתתפות. אקדמי לספר או למאמר במשהו

 . הבינלאומית המדעית בקהילה הערכה על ותמעיד, בהן מסוים תחום
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 בלבד זמני ואינו רשום והפטנט הבמיד, בלבד מסוימים בתחומים כי אם כמאמר חשביי לא פטנט

 של האקדמית חשיבותו כי ייתכן ,קןיוהד הרלוונטית האקדמית היחידה ראש להסבר כפוףבו

 דעת שיקול פי ועל חיצוני מדעי שיפוט עבר הפטנט כי שיוכח ככל זאתו מאמר כשל תהיה פטנט

  .הרקטור

 

 של סוג בכל מדעי שיפוט ךהלי עבר שלא מאמר ופרסום) שפיטים לא עת בכתבי מאמרים פרסום

 . ולקהילה לחברה כתרומה ישוקללו אלוכ מאמריםו מדעי כפרסום נחשב אינו (עת כתב

 

 ממאמר פחות משמעותית תנחשב שפיט עת בכתב שמתפרסמת (book review) ספר על ביקורת

 ביקורת, זאת עם. מקצועי מוניטין ועל המדעית בקהילה מעמד על רוב פי על המעיד אך מדעי

 ומלווה הספר של בבסיסו העומדות התזות עם המתפלמסת שונה תפיסה מציגהה, ספר על נרחבת

 (.review article) ביקורת כמאמר נחשבת מקיף  מדעי בתיעוד

  

 מחקר מענקיב וזכייה הצעות הגשת. ב
 מכל ציפייה איה אקדמי מחקר ביצוע עבור מחקר מענק באמצעות למחקר חיצוני תקציב תהשג

 המחקריות היכולות בהערכת חשוב נוסף חלק היא מחקר במענקי הזכייה. וניברסיטהבא חוקר

 עשרה שלושמ במיוחד, תחרותיות מקרנות מחקר במענקי לזכייה ניתן מיוחד משקל. סגל חבר של

 (. לפעם מפעם ת"הות ידי על לעדכונה בהתאם ב"מצ רשימה ראה) ת"הות פי על המובילות הקרנות

https://ra.haifa.ac.il/List%20of%20competitive%20Grants%20Register%20according

%20to%20VATAT.pdf 

 ותתחרותי מחקר קרנותל בקשות במיוחד, מחקר מענקיל בקשות הגשת מעודדת האוניברסיטה

 מענקיםב יהזכי. המחקר בביצוע המשתתפים בתלמידים כתמיכה והן לחוקר הן ותחשוב ןבהיות

 אקדמיים פרסומים לצד וזאת אקדמי לקידום משמעותי גורם תהיה ותתחרותי מחקר קרנות של

  .הרקטור דעת שיקול פי ועל לעיל כמפורט שפיטים

 

 יםבינלאומי ומוניטין מעמד .ג
 מעמד על מעידה מדעיות וסדנאות פורומים, קונגרסים, כנסים, בוועידות פעילה השתתפות

 בינלאומיות לבימות מחקריו בהבאת הישגיו ועל העולמית המחקרית אקדמיתה הבקהיל החוקר

 והן בישראל הן ,כאמור ,למיניהם בכנסים להשתתף סגל איש מכל מצופה, כן על. יוקרתיות

 .בשנה שנה דיימ ,בעולם

 

 Invited או  (Keynote speech מרכזיים פנליםב או במליאה מובילות הרצאות לתת הזמנה

address ) לחבר הניתנת והכרה מנהיגותל סימן כלל בדרך היא מסורת ועתירי מרכזיים כנסיםב 

 אך המניין מן פרופסור לדרגת במיוחד ותחשוב  keynote speech- ל הזמנות. בתחומו הסגל

 .  דרכם בתחילת חוקרים של דרך פריצות על גם לאותת ,כאמור ,הזמנות ותעשוי מידה באותה

https://ra.haifa.ac.il/List%20of%20competitive%20Grants%20Register%20according%20to%20VATAT.pdf
https://ra.haifa.ac.il/List%20of%20competitive%20Grants%20Register%20according%20to%20VATAT.pdf
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 או יוקרתיים מחקר במוסדות (Research Fellow) מחקר כעמית לשמש קרנות או במלגות יהיזכ

 חיובית הערכה הן אף יקנו אורח כפרופסור בשכר לשמש בעולם יוקרתית אוניברסיטה של הזמנה

 .הסגל חבר זוכה בהן והמוניטין המעמד אודות

 

 יבתחט או מיוחד מאמרים כרך ועריכת עת כתבי במערכות חברות ,מדעיים עת כתבי כתיער

  .מסוים בתחום אקדמית מנהיגותב והכרה מרכזי מקום על ותמעיד ,עת בכתב מיוחדת מאמרים

 

 במעמדו הכרה על מעיד איכותיים עת וכתבי יוקרתיות ספרים בהוצאות אקדמי שיפוט

  . הרלוונטית המקצועית האקדמית בקהילה הסגל חבר של הבינלאומי

 

 

 והנחייה הוראה. ד
 איכות, כן על. והוראה מחקר :דגלים שני נושא מחקרית הוניברסיטבא סגל איש של תפקידו

 ההעלאה בהליך מרכזיות מידה אמות הן מתקדמים לתארים סטודנטים והנחיית ההוראה

 :בדרגה

 

 ההוראה איכות

 הכנת בעת, הליכים פתיחת בשאלת הדיון בעת משקל ניתן סגל חבר של ההוראה לאיכות

 הכולל בדיון במיוחד, המינויים תבוועד הדיון בעתו המקצועית וועדהה ידי על התיק

 בהערכות תומעיינ ותהוועד .הדרגות בכל האמור בכל נכונים הדברים אך קביעות הענקת

 דיווח תומקבל כןו בשיעוריו הביקור חות"בדוו הסגל חבר אודות שניתנו ההוראה

 הוקרהב הלזכיי . השונים בקורסים הסטודנטים במשאלי ההוראה משובי על מהרקטור

 חבר בהערכת רב ערך יש הסטודנטים מצד חיוביים למשובים או 'מצטיין מרצה' של

 .הסגל

 

 ודוקטורט א"מ תלמידי הנחיית

 בכך יש. הסגל חבר מתפקיד נפרד בלתי חלק היא מתקדמים לתארים תלמידים הנחיית

 .תהאקדמי בקהילה מעמדו על וגם ולמחקר להוראה המועמד של תרומתו על להעיד כדי

 

 

 המדעית ולקהילה האוניברסיטה לקהילת תרומה. ה
 האקדמית לקהילה תרומה תמהוו –אקדמיים תפקידיםב נשיאהו אוניברסיטהה בוועדות חברות

  .קידומים בעת שיקול הנותהוו באוניברסיטה

 

 מהווים – אחרת אקדמית מקצועית פעילותו, ותמדעי ותבאגוד תפקידים מילוי, כנסים ארגון

   .קידומים בעת שיקול ויהוו בתחום המדעית ילהלקה תרומה
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 דרגה לכל ייחודיים קריטריונים. ו 
 דרגה בכל הציפיות כי יודגש. הדרגות מן אחת בכל בדרגה להעלאה ייחודיים מנחים קווים להלן

 .  הקודמת דרגהה מן ציפיותל מצטברות

 

 החל המועמד אותו קרימח לנתיב ברורה עדות, מחקרית עצמאות בקשתתמ בכיר מרצה בדרגת

 למענקים מחקר הצעות הגשת: לדוגמא. דוקטורט הפוסט או הדוקטורט מנחה ללא בעצמו לפתח

 בעולם יםמוביל עת יבכתב יםמאמר פרסום(, PI) ראשי כחוקר או עצמאי חוקרכ תחרותיים

 קפדני שיפוט הליך ובה יוקרתית אקדמית בהוצאה בולט ספר פרסום, עיקרי או יחיד כמחבר

 עם בכיר מרצה דרגת .סטודנטים הנחייתו בינלאומיים כנסים במיוחד, בכנסים השתתפות, נאותו

 אקדמית ומצוינות ברצף שנים כמה לאורך מחקרית מצוינות שהוכחה לאחר רק תינתן קביעות

  . בכלל

 

 בדרגה שהחלו והאקדמיים המחקריים הצעדים של והרחבה העמקה מתבקשות חבר' פרופ בדרגת

 המעמד ביסוס לצד וזאת בכיר מרצה דרגת מאז משמעותית מחקרית התקדמות הפגנת, הקודמת

 בבימות איכותיים פרסומים של רציף המשך, למשל. הסגל חבר של הבינלאומי והמוניטין האקדמי

 שיתופי, אומייםבינל כנסים ארגון, תחרותיות מקרנות מחקר במענקי זכייה, מובילות מחקריות

 .הרלוונטית בפקולטה בוועדות רותחב, בינלאומיים פעולה

 

 יוקרתיות אקדמיות בבימות מחקריים פרסומים של רציף להמשך בנוסף המניין מן' פרופ בדרגת

 לתארים סטודנטים והנחיית בהוראה מסירות, תחרותיים מחקר במענקי זכיות, ונחשבות

 מחקרית למנהיגות נחרצת עדות תבקשתמ ,לעיל המנויים הקריטריונים ושאר, מתקדמים

 לאורךו ברצף משמעותית אקדמית ותרומה הרלוונטי בתחום בינלאומי למוניטיןו בינלאומית

, במיוחד נחשב בינלאומיות מחקריות בבימות פרסומים המשך: לדוגמא .אוניברסיטהל שנים

 הרצאות, תחרותיים מחקר מענקי, בעולם המקובלים הציטוטים במפתחות רבים ציטוטים

 עת כתב במערכת חברות או בינלאומי אקדמי עת כתב עריכת, Keynote Speaker -כ מוזמנות

 .אוניברסיטאיות ובוועדות ישראליות, בינלאומיות אקדמיות בוועדות חברות, בינלאומי אקדמי
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