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קול קורא שנתי להפחתת שעות הוראה בגין מחקר בשנה"ל תשע"ט
רשות המחקר במכללת אפקה
הפחתת שעות הוראה בגין מחקר ניתנת לחברי סגל אקדמי בכיר (תוך מתן עדיפות לסגל אקדמי
בדרגות מרצה ומרצה בכיר) ,עם רקורד מחקרי מוכח ,המועסקים במכללה בהיקף של  100%מישרה,
ועוסקים באופן פעיל במחקר ,מתוך מטרה להקל בעומס ההוראה של מרצים אלה כדי לפנות להם זמן
לעיסוק במחקר שיוביל לפרסומים ( )peer reviewedבעתונים מדעיים בינלאומיים ויאפשר להם
להתקדם בסולם הדרגות האקדמי.
יודגש כי ההפחתה תבוצע בגין עיסוק במחקר בלבד ובתנאי שעומס ההוראה בשנה בה מתבצעת
ההפחתה לא יפחת מ 8-שעות הוראה שבועיות.
ההפחתה היא של שעות הוראה בפועל לשנה בה ניתנה בלבד ואינה ניתנת להעברה ,צבירה ,פדיון או
"תשלום חוב (בגין הוראה)".
מספר שעות ההוראה שיופחתו  -עד  4שעות ( 100%מישרת הוראה ≡  24שעות).
חבר סגל אשר יקבל הפחתה בשעות הוראה בשנה"ל תשע"ט יוכל להיות מועסק מעבר ל100%-
מישרה (בהוראה ובכלל ,במכללה ומחוצה לה) רק במקרים המפורטים להלן:
 .1הנחיה של עד  4פרוייקטי גמר לתואר ראשון במכללת אפקה
 .2העסקה (נוספת) במימון מענק מחקר חיצוני ובלבד שהיקף העסקה זו לא יעלה על 30%
מישרה

1

 .3העסקה נוספת (מעבר ל 100%-באפקה) בהוראה במכללת אפקה ו/או באוניברסיטה בהיקף
שלא יעלה על  6שעות
הערה :בכל מקרה ,סך כל ההעסקה (כולל ההעסקה הנוספת) לא יעלה על  150%מישרה ,וזאת
עפ"י הנחיות ות"ת.
הגשת מועמדות להפחתת שעות הוראה בשנה"ל תשע"ט :מועמדים יגישו מסמך בו יפורט הרקע
המחקרי של חבר הסגל ,פעילויות מחקריות שבוצעו בשנה האקדמית החולפת (בין היתר ,פרסום
מאמר/ים בכתבי עת בינלאומיים ,הגשת הצעות למימון מחקר לקרנות תחרותיות/גופים ממשלתיים,
זכיות ,מאמר/ים שהוצגו בכנס/ים בינלאומי/ים ושהתפרסמו ב proceedings-של הכנס) וכן פירוט מהות
הבקשה ,תוך ציון התרומה למחקרו המוערכת על-ידו עקב קבלת ההפחתה בשעות ההוראה (מלבד
הפרסום המצופה של המאמר/ים ,כמפורט בהמשך).

 1אם ה 100%-כולל בתוכו העסקה זו ,כולה או חלקה ,אזי הפחתת שעות ההוראה ,אם תינתן ,תחושב באופן
יחסי (פרו-רטה)

התפוקה המצופה מחבר סגל אשר יקבל הפחתה בשעות הוראה הינה :הגשה לפרסום של לפחות
מאמר אחד שיהיה בשלב  reviewו/או פרסום בפועל של לפחות מאמר אחד (שבהם יופיע שיוך חבר
הסגל לאפקה) ,בעתונות מקצועית אקדמית מובילה  .peer-reviewedקבלת מענק מחקר מקרן
תחרותית ,ISF / BSF Regular Program / GIF :תזכה את חבר הסגל בהפחתת שעות הוראה בשנה
העוקבת למועד הזכיה.
המועד אחרון להגשת בקשות להפחתת שעות הוראה בשנה"ל תשע"ט הינו –.12/12/2017
בחינת הבקשות ובחירת הזוכים תתבצע ע"י ועדת המחקר.
הערה :אי-עמידה בתנאים בגינם הופחתו שעות ההוראה ו/או בתפוקות המצופות ,לא תאפשר לחבר
הסגל להגיש בקשה נוספת ב 3-השנים האקדמיות העוקבות .עם זאת ,אין כל מניעה להגיש בקשה
להפחתת שעות הוראה מספר שנים ברצף.

