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 קול קורא
 מחו"ל פרופסורים אורחים הזמנת 

 )2021/22( או תשפ"ב )2020/21( פ"אתש לשנים
 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר אך היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

מורי הפקולטה להגיש זמין את בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מ
ת פרופסור אורח באוניברסיטה העברית בעלי שם בינלאומי מחו"ל למשררים מועמדות של חוקרים בכי

  פקולטה.ב כל חוקר בעל קביעות להציע רשאי. את הזמנת האורח באו תשפ" פ"אתשה"ל במהלך שנ
 

 אחראי לשילוב האורח בפעילות ההוראה והמחקר במשך כל תקופת שהותו.יהיה המזמין 
 

 .חודש אחדשהות של . 2; חודשים) 6–3( אחד סמסטרשל  שהות. 1מוצעים שני מסלולים: 
 
 

 הדרישות מן האורח:
 שעות) 28( נ"ז 2בהיקף של למסטרנטים ודוקטורנטים סמינר  ללמד •
 הרצאה פומבית  לתת •
 פעילותו המחקרית במשרד שיוקצה לו בבניין מנדל לנהל את •

 
 :חודשים 6, עד אחדתנאי התשלום לשהות במשך סמסטר 

 דולר לחודש למשך שהותו בבי"ס מנדל  2,400, ועוד דולר 6,000בגין הוראת קורס בסך  תשלום •
 דולר בחודש 1,000השתתפות בשכר דירה עד  •
 עבור האורח כרטיס טיסה הלוך ושוב (במחלקת תיירים) •

 

 :לשהות במשך חודש אחדתנאי התשלום 
 דולר 6,000תשלום בגין הוראת קורס בסך  •
 דולר ביום 100השתתפות בשכר דירה עד  •
 עבור האורחכרטיס טיסה הלוך ושוב (במחלקת תיירים)  •

 

 להגשת מועמדות:  המסמכים 
  ). מצ"ב(טופס הגשת מועמדות  •
 המלצה מאת המגיש, המסביר לוועדה האקדמית את עבודת החוקר ומנמק את הזמנתו מכתב •
 מועמדורשימת פרסומים עיקריים של ה יםקורות חיים מקוצר •
  (עד עמוד) הצעת קורס •
 נושא להרצאה פומבית •
 תיאור המחקר האמור להתבצע באוניברסיטה העברית (רק לשהות של סמסטר)  •
אופן השתלבותו  מאת ראש החוג או ראש המכון, התומך בהזמנת האורח והמפרט את מכתב  •

 בהוראה ובמחקר
 

  2020בפברואר  1יש להגיש עד שים דרואת הבקשות בצירוף כל המסמכים ה

 הבקשה מצורף מטהטופס 

 

 msas@savion.huji.ac.il :הבקשות הכתובת למשלוח

 02-5882658לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' אירינה דוסטוב בטלפון: 

mailto:msas@savion.huji.ac.il
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 טופס הגשת מועמדות
 פרטי האורח

   שם משפחה שם פרטי 

 Click here to enter  עברית
text. 

Click here to enter 
text. 

  

English  Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 

  

   פרופ' תואר אקדמי

   .Click here to enter text השתייכות מוסדית

 Click here to enter אזרח ישראלי? 
text. 

   

     מועד מבוקש

בחר שנת שהות  
 מבוקשת

 ☐תשפ"א   

 ☐   תשפ"ב

  

 בחר(י) משך השהות 

 

בחר(י)   ☐     חודש
 חודש

Choose an 
item. 

בחר(י)  ☐ סמסטר
 סמסטר

 ☐ב'  ☐א' 

    

    פרטי המזמין

   שם משפחה שם פרטי 

 Click here to enter text. Click here to 
enter text. 

  

   .Choose an item תואר אקדמי

   .Click here to enter text השתייכות חוגית

    

    פרטי הפעילות 

   .Click here to enter text שם הקורס המוצע

נושא ההרצאה 
 הפומבית

Click here to enter text.   
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