
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב  –קול קורה למשרה תקנית במחלקה לפילוסופיה 

 קול הקורא פונה לנשים וגברים כאחד*

בפילוסופיה למשרה תקנית ות וילהגשת מועמדקורית בזאת  בנגבהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון 
 ( 2022)אוקטובר )במסלול קביעות(.  תחילת המשרה עם פתיחת שנה"ל תשפ"ג 

 תיאור המשרה 

בתחומים שלא מכוסים  עוסקים המחלקה פתוחה להגשות מכל התחומים, אבל מתעניינת במיוחד בפילוסופים ש 
.  על כן, תינתן עדיפות למועמדים עם נסיון מחקרי ופדגוגי מוכח באחד או יותר מהתחומים  קיים כעת ע"י הסגל

( פילוסופיה של  3)  פילוסופיה של מדעי החברה/פילוסופיה של הכלכלה; (2( פילוסופיה מדינית/חברתית; )1הבאים: )
( פילוסופיה של 6( המסורת הפילוסופית הקונטיננטלית )5( פנומנולוגיה; )4ביניימית; )-הדת/פילוסופיה ימי

 ( פילוסופיה של השפה. 8( לוגיקה ופילוסופיה של הלוגיקה; )7המתמטיקה; )

כל  מחלקה קטנה יחסית, כ.  פדגוגית ומחקרית כאחתהמחלקה לפילוסופיה באונ' בן גוריון שמה דגש על מצוינות 
חברי המחלקה נוטלים חלק פעיל בניהול המחלקה והאוניברסיטה.  מחברי הסגל מצופה להתמודד על גיוס מענקים 

 מקרנות מחקר תחרותיות. 

בתואר ראשון ושני, בתחום ההתמחות של המועמד ועשוי לדרוש גם   התפקיד כולל הוראה של קורסי חובה ובחירה,
הוראה של קורסי מבוא כלליים בפילוסופיה.  התפקיד כולל גם הנחיית תלמידים, בין בתואר ראשון ובין בהנחיה של  

 תלמידי מחקר בדרגות תואר שני ודוקטורט. 

 תנאי סף: 

 המועמדות.תיק פיה במועד הגשת שבידם תואר שלישי מאושר בפילוסומי המשרה פתוחה לכל 

ללמד ולעבוד בשפה   יםמסוגלשהמועמדים יהיו משום כך מצופה  הניהול האוניברסיטאי הינה עברית.שפת ההוראה ו
 העברית.

 : הליך המכרז

דה, ראיון  בכוונת המחלקה להזמין רשימה מצומצמת של מועמדים לביקור בקמפוס, אשר יכלול הרצאת עבו
במקרה של מועמדים השוהים בחו"ל ולא יכולים להגיע ארצה, יישקל ניהול ההרצאה   ל.ומפגשים עם חברי הסג

 והראיון באמצעים מקוונים. 

 

 על התיק להכיל: 

 מכתב נלווה  .1
 קורות חיים מעודכנים כולל רשימת פרסומים  .2
 המחקר ויעדי המחקר של המועמד לשנים הקרובות.   תיאור תמציתי של תוכנית .3
 רשימה מייצגת של קורסים שתרצו ותוכלו ללמד במחלקה  .4
 סקרי הוראה )במידה ויש( .5
 4מכתבי המלצה )לשימת ליבכם: על מועמדים המבקשים להתמנות בדרגה של מרצה בכיר להמציא  4עד  3 .6

 מכתבי המלצה. 5עד 
 ועמדשתי דוגמאות מהכתיבה המחקרית של המ .7

 

 2022לינואר  21מועד אחרון להגשה: 

 https://bguacademicrecruitment.force.com/Recruiters/VF_BGUMainההגשה תתבצע דרך הקישור הבא:  

שמות הממליצים, כדי לוודא שיהיה להם סיפק להגיש את מכתבי   מומלץ לפתוח תיק בהקדם ולהזין בו את
 ההמלצה לפני תאריך סגירת ההגשות! 

בכל שאלה אדמיניסטרטיבית, ניתן    (.andyr@bgu.ac.ilלפרטים נוספים ניתן לפנות לראש המחלקה, אנדי גרמן )
 ( benshmer@bgu.ac.ilשושן זך )-מירב בןלפנות לרכזת המחלקה לפילוסופיה, 

 

 

https://bguacademicrecruitment.force.com/Recruiters/VF_BGUMain
mailto:andyr@bgu.ac.il
mailto:benshmer@bgu.ac.il


Tenure-track Position in Philosophy at Ben-Gurion University of the Negev, Israel 

 

The Department of Philosophy at Ben-Gurion University of the Negev seeks to appoint an 

outstanding philosopher to a tenure-track position, beginning October 2022.  

Job Description and Requirements: The Department welcomes applications from all candidates, but 

is particularly seeking philosophers working in areas not currently covered by the faculty.  Priority 

will therefore be given to candidates with proven research and teaching records in one or more of the 

following fields: (i) Political Philosophy/Social Philosophy (ii) Philosophy of Social 

Science/Economics, (iii) Philosophy of Religion/ Medieval Philosophy, (iv) Phenomenology, (v) the 

Continental philosophical tradition, (vi) Philosophy of Mathematics; (vii) Logic and Philosophy of 

Logic (viii) Philosophy of Language. 

 

The Department of Philosophy at Ben-Gurion University of the Negev sets the highest value on 

excellence in both teaching and research. We are a relatively small department and all members play 

an active role in the administration of the department and are expected to contribute to the governance 

of the university. Members of the department are expected to compete for external research funding. 

 

Responsibilities include teaching required and elective courses in the candidate’s area of specialization 

at both the B.A. and M.A. levels and, possibly, general introductory courses in philosophy as well. 

Members are also expected to advise and mentor our undergraduate and also graduate students at the 

M.A. and Ph.D. levels. 

Qualifications: The language of instruction and departmental and university governance is Hebrew. 

Accordingly, candidates will be expected to be capable of teaching and working in Hebrew. 

The position is open to all candidates who hold a Ph.D. in philosophy. Candidates must have a degree 

in hand by the application date. 

Application Process: We aim to invite short-listed candidates to a campus visit, which will include a 

job talk, an interview, and informal meetings with department members. Applicants who are overseas 

may be asked to give a talk and meet with the department from afar. Applications must include: 

 

1)      A short cover letter. 

2)      An updated curriculum vitae, including list of publications. 

3)      A short research statement describing the candidate’s research goals for the coming years; 

please include a representative list of courses you would want to teach. 

4)      Teaching evaluations (if available). 

5)      Three/four letters of recommendations. (Candidates hoping to be appointed as Senior Lecturers 

will need four to five letters of recommendation.) 

6)      Two writing samples. 

 

Application deadline:  21 January 2022 

 

Apply online here: https://bguacademicrecruitment.force.com/Recruiters/VF_BGUMain 

 

We recommend opening an application file as soon as possible and entering the names of 

recommenders, so as to allow sufficient time to upload their letters before the deadline! 

 

For further details about the position, please contact the department chair, Andy German 

https://bguacademicrecruitment.force.com/Recruiters/VF_BGUMain


(andyr@bgu.ac.il). Please address administrative queries to Merav Ben-Shushan Zach 

(benshmer@bgu.ac.il). 
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