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 )'קומה ג, בית מכסיקו, חדר הישיבות של הפקולטה (14:00-16:00', יום ג
 3410163-052: שעות קבלה בתיאום עם מזכירת ראש המחלקה או עם המרצה

 
 תיאור ומטרת הקורס

 
 ומטרתו לתאר ולנתח את *ם בשנתיים הראשונות ללימודיהםקורס חובה זה מיועד לדוקטורנטי

 : כל המרכיבים של קריירה בעולם האקדמיה
  ;)תהליך השיפוט, תפקיד המנחה, היקף, מטרתו (הדוקטוראט )1
 ; )איך ואיפה, מדוע, מתי, מה (דוקטוראט-פוסט )2
, בהמשך הקריירה? מה עושים עם הדוקטורט (כיצד כותבים ומפרסמים מאמרי מחקר )3

עת מתאימים והתאמת הכתיבה -איתור כתבי, ים/יך ליישם מחקר אישי לכתיבת מאמרא
 ; )עת ועוד-דירוג כתבי, תהליך שיפוט מאמרים, לנבחר

שיטות , קביעת עבודה, כתיבת מבחן, כולל פיתוח סילבוס (עיצוב והוראת קורסים, פיתוח )4
', תואר ראשון או שני וכו, סמינריון, בחירה,  חובה–דידקטיות למיניהן על פי סוג הקורס 

 ; )משוב סטודנטים, אפשרויות של הוראה מקוונת
 ; )דוקטורט, תזה, סמינריון (הנחיית סטודנטים )5
 ;)תהליך שיפוט, הערכה תקציבית, כתיבת הצעה (מלגות מחקר מקרנות תחרותיות )6
מטרות , papers/תהליך הכנת ומשלוח עבודות (כנסים אקדמיים לאומיים ובינלאומיים  )7

 ;)תתפות בכנסיםהש
תהליך , דרישות פרסומיות ואחרות  לקידום, דרגות שונות (תהליך קידום באקדמיה )8

 ;  )העלאה בדרגה
-מחלקתיות וחוץ-ועדות פנים (תפקידים מנהליים ומערך המוסד להשכלה גבוהה )9

 ;  )נשיא-סנאט-רקטור-דיקן-ראש מחלקה, מחלקתיות
 ;)עבודה נוספת, שבתון, ותקרנ, שכר ( תגמולים כלכליים ואחרים באקדמיה )10
עד ? מה בין הוראה במכללה לאוניברסיטה, למשל (מרכיבים נוספים הקשורים לקריירה  )11

 ).?כמה מותר לעבוד מחוץ למוסד
 

 ) מהציון הסופי25%כל סעיף מהווה  (חובות הקורס
 

סטודנט שנעדר מעבר לרבע מהשיעורים יחוייב להירשם . נוכחות והשתתפות בשיעורים )1
        .וב פעםלקורס ש

 ).     מתוך תחום התמחותו, על פי בחירת כל סטודנט (הכנת סילבוס לקורס חדש )2
אורך הפרזנטציה תיקבע אחרי ( מתוך הסילבוס החדש פרזנטציה של שיעור מדגמי )3

    ).קביעת מספר הסטודנטים בקורס
 ).עם תיאור טכניקות דידקטיות מלוות (כתיבת הרצאה מלאה )4

 
 קריאה

 
 .ורים מסוימים יחלק המרצה חומר קריאה רלוונטי לשיעור הבאלקראת שיע

 
 
 
הוא גם פתוח לדוקטורנטים בשנים , מאחר שזוהי השנה הראשונה שמועברת הקורס* 

אין צורך להירשם רשמית והמטלות . אם מעונינים בכך, המאוחרות יותר שלהם כדוקטורנטים
 .לגביהם בגדר רשות

 


