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התקנון האקדמי

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תקנות מינויים לעוזרי הוראה ,אסיסטנטים ,מדריכים ומורי משנה
כללי
.1
.2

שינויים בתוקף מדצמבר  1985ומינואר 1990
מינואר
1987

תקנון זה מסדיר את ענייני המינויים של עוזרי הוראה ,אסיסטנטים ,מדריכים ומורי משנה,
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
הגדרות:

ועדת המינויים

-

הועדה

שנה

-

 12חודש

שנה אקדמית

-

 8חודשים

פרק א'  -סדרי המינויים
הדיקן ימנה את כל האסיסטנטים ,עוזרי הוראה ,מדריכים ,מדריכים בכירים ומורי משנה על-פי יוזמת
ראש היחידה האקדמית ויעביר לביצוע מחלקת כח אדם שתבדוק קיום תקן ותקציב למינוי המוצע.
פרק ב'  -סוגי המינויים
.1

מינויים בדרוג אקדמי
א.

עוזר הוראה

ב.

אסיסטנט א'

ג.

אסיסטנט ב'

ד.

מדריך

ה.

מדריך בכיר

ו.

מורה משנה

כישורים למינויים לדרגות האמורות מפורטים בפרק ג'.
.2

מינויים בדרוג אקדמי למורים מן החוץ
המטרה :העסקת מורים אקדמיים באוניברסיטה במשרה חלקית.
א.

נספח ז'

-

דרגת שכר של אסיסטנט א'

ב.

נספח ו'

-

דרגת שכר של אסיסטנט ב'

ג.

נספח ה'

-

דרגת שכר של מדריך

ד.

נספח ד'

-

דרגת שכר של מדריך בכיר

מועמדים שאינם עונים לכישורים הנדרשים בפרק ג' ,יוכלו במקרים מיוחדים ,להתקבל
לאוניברסיטה ,בהתאם להחלטה אינדיבידואלית של דיקן הפקולטה בהמלצת ראש היחידה
האקדמית.
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התקנון האקדמי

פרק ג'  -כישורים למינוי במשרה מלאה
.1

כישורים לעוזר הוראה
כעוזר הוראה יכול להתמנות:
א.

.2

תלמיד שנה ג' או ד' שציוניו גבוהים

כישורים לאסיסטנט א'
כאסיסטנט א' יכול להתמנות:

.3

א.

בפקולטות למדעי הטבע ,הטכנולוגיה ומדעי הרוח והחברה  -בעל תואר ראשון אשר
נתקבל ללימודי תואר שני.

ב.

בפקולטה למדעי הבריאות  -סטודנט אשר השלים  3שנות לימוד בהצלחה.

כישורים לאסיסטנט ב'
כאסיסטנט ב' יכול להתמנות:

.4

א.

בפקולטות למדעי הטבע והטכנולוגיה  -סטודנט הלומד לתואר שני והשלים לפחות שנת
לימודים אחת בלימודי תואר שני.

ב.

בפקולטה למדעי הרוח והחברה  -בעל תואר "מוסמך" שהתקבל כתלמיד מחקר או בעל
תואר בוגר שנתקבל כתלמיד מחקר במסלול הישיר.

ג.

בפקולטה למדעי הבריאות  -סטודנט שהשלים  5שנות לימוד בהצלחה.

כישורים למדריך
כמדריך יכול להתמנות:

.5

א.

בפקולטה למדעי הטבע והטכנולוגיה  -בעל תואר שני שנתקבל כתלמיד מחקר.

ב.

בפקולטה למדעי הרוח והחברה  -מועמד שנמצא בשלב מתקדם בעבודת הדוקטור.

ג.

בפקולטה למדעי הבריאות  -בעל תואר דוקטור לרפואה אשר סיים שנה כרופא בית.

כישורים למדריך בכיר
כמדריך בכיר יכול להתמנות:
מועמד שהגיש את עבודת הדוקטור שלו לשיפוט ,או בעל תואר "דוקטור".
בפקולטה למדעי הבריאות  -בעל תואר דוקטור ברפואה שהשלים  3שנות עבודה במחלקה.

.6

כישורים למורה משנה במסלול המקביל (כמוגדר בתקנון האקדמי) במשכורת אסיסטנט:
מועמד בעל תואר ראשון

.7

כישורים למורה משנה במסלול המקביל (כמוגדר בתקנון האקדמי) במשכורת מדריך:
מועמד בעל תואר שני
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פרק ה'  -מינויים וחידוש מינויים
א.

תקופת המינוי של עוזר הוראה ,שנה אקדמית עם אפשרות חידוש.

ב.

תקופת המינוי של אסיסטנט ומדריך היא לשנה ,עם אפשרות חידוש המינוי.

ג.

תקופת המינוי של מורה-משנה  -שנה עם אפשרות חידוש.

ד.

תקופת המינוי של אסיסטנט א' או ב'  -סה"כ  2שנים.

ה.

תקופת המינוי של מדריך או מדריך בכיר  -סה"כ לא יעלה על  3שנים.

הערה:

במקרים יוצאים מן הכלל ניתן לחדש מינויים אלה לתקופות נוספות על-פי אישור הדיקן
הנוגע בדבר.

פרק ו' – שבתון והשתלמויות
כללי הניצול של שבתון והקרן לקשרי מדע בינלאומיים לצרכי השתלמות ,הם בהתאם למפורט בתקנון
חופשות והקרן לקשרי מדע הנהוגה באוניברסיטה.

