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מטרות המכון
המכון מהווה אמצעי ליישום המטרה המוצהרת של הפקולטה לתרום לפיתוח החברתי
והתרבותי של הנגב והארץ" :להגשים את המשימות של הענקת יעד וכושר מחקר לתלמידיה
בתחומים השונים של מדעי הרוח והחברה ,קיום ועידוד מחקר באותם התחומים ,ותרומה
לקידום החברה והתרבות בנגב ובארץ כולה ".על-ידי דרכים אלו:
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א.

מתוך הכרה שביצוע מטרה זו נשען על היחידות השונות של הפקולטה וחברי הסגל עם
כישוריהם השונים ,ישמש המכון גוף יוזם ומתאם.

ב.

קידום מחקר בסיסי ויישומי בתכנון ופיתוח חברתי וכלכלי ,השתלבות חברתית ,שירותים
ציבוריים ,שלטון מקומי ,התארגנות קהילתית ,תרומה להעלאת רמת החינוך על כל
שלביו ונושאים אחרים התואמים למטרות המכון.

ג.

הקמת צוותים לשם מחקר ,יעוץ ושרותים לקהילה.

ד.

ארגון כנסים מדעיים ומקצועיים.

ה.

הוצאה לאור של דיוני כנסים ומחקרים.

ו.

הזמנת אורחים להשתתף בפרויקטים של המכון.

ז.

הענקת מלגות לסטודנטים מבטיחים אשר ישתלבו בעבודת המכון.

ח.

הקמת תשתית פיזית נאותה אשר תאפשר תפעול יעיל של פעולות המכון.

מסגרת אירגונית

המכון יהיה גוף פקולטי אך לא יהיה רשאי לקיים הוראה לקראת תארים גבוהים.
ינוהל על-פי הנוהלים המקובלים באוניברסיטה.
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מוסדות המכון
א.

מועצת המכון  -תפקידים
)1

מינוי מנהל המכון

)2

אישור דו"חות מנהל המכון

)3

מינוי ועדת ההיגוי

)4

אישור דרכי פעולות המכון ותקציבו

מועצת המכון תתכנס לפחות אחת לשנה.

המכון
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חברי מועצת המכון יהיו:
)1

בתוקף תפקידם :א.

נשיא האוניברסיטה

ב.

רקטור האוניברסיטה

ג.

מנכ"ל האוניברסיטה

ד.

דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה

ה.

מנהל המכון

)2

נציג אחד לכל מחלקה ממדעי החברה והחטיבה האורבנית

)3

נציג ממדעי הרוח אשר יבחר על-ידי מועצת הפקולטה

)4

ראשי הקתדראות אשר נוסדו בחסות המכון

)5

עד חמישה אנשי ציבור אשר מעורים בחיי האזור אשר יבחרו על-ידי מועצת
הפקולטה

)6

נציג שוחרי האוניברסיטה בארצות-הברית

החברים בסעיפים  6-2יבחרו לתקופת כהונה של שנתיים.
יו"ר המכון יהיה פרופסור מן הפקולטה למדעי הרוח והחברה אשר איננו מכהן כמנהל
המכון.
ב.

ועדת ההיגוי
תפקידי ועדת ההיגוי:
)1

להבטיח ביצוע מדיניות המכון במסגרת ההנחיות של מועצת המכון

)2

להכין הצעת התקציב של המכון

)3

להנחות ולבקר את פעולות החוקרים במרכז

)4

לפקח על הפעילות הציבורית

)5

להציע מדיניות לגבי פירסומי המכון

חברי ועדת ההיגוי
)1

יו"ר מועצת המכון יהיה יו"ר ועדת ההיגוי

)2

מנהל המכון

)3

ארבעה חברים אשר יבחרו על-ידי מועצת המכון
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מנהל המכון
א.

יהיה אחראי על הניהול השוטף של המכון.

ב.

יתמנה למשך שנתיים עם אפשרות הארכה לשלש שנים נוספות ,מעמדו יהיה כשל ראש
מחלקה.

ג.

יהיה חבר סגל בכיר בפקולטה למדעי הרוח והחברה ובמשרה מלאה.

ד.

מינוי מנהל המכון יובא לידיעת הועדה המרכזת והסינאט.

מקורות המימון
א.

המכון מבחינה תקציבית הוא משק סגור.

ב.

קרן מיוחדת אשר תוקם מחוץ לתקציב הפקולטה כדי לממן את פעולות המכון.

חוקרים במכון
א.

חוקרים וחברי צוות הפרוייקטים המתנהלים בחסות המכון

ב.

השתתפות בפעילות המכון לא תמנע השתתפות במרכזים או בפרוייקטים אחרים ,אלא
אם יקבע אחרת על-פי הסכם בין החוקר לבין המכון.

ג.

החוקרים יהיו קשורים למרכז רק בתוקף תוכניות ספציפיות אשר אושרו על-ידי ועדת
ההיגוי.

ד.

התקשרות איננה על בסיס של קביעות והיא בהתאם לחוזה ועל-פי תנאי החוזה.
הם יועסקו במכון כמורים מן החוץ על-פי הקף משרה בהתאם לתקנון.

המכון ישתמש בשרותי הפקולטה וימוקם על-ידה.

