הוראת שעה
להעסקת מורים עוזרים באוניברסיטת תל-אביב

הגדוות:
בחוראה זו+

האוניברסיטה  -אוניברסיטת תל-אביב.
הרקטור

 -רקטור האוניברסיטח.

מ ו ע מ ד  -מי שהוצע למנותו לאחת חדרגות האמורות בהוראה זו ומי שמוצע להאריך מינויו לדרגה

כאמור.

עוזר  -מישמונה לאתת הדרגות האמורות בהוראת זו.

מורת

הפק ול טה  -הפקולטה שבה מוצע למנות מועמד ,או זו שבח מועסק חבר סגל.
ה ד ק אן  -דקאן הפקולטה.

ת למ יד מ חק ר -מי שנתקבל ללימודי תואר שלישי באוניברסיטה בחתאם לתקנון תלמידי מחקר
[הוראח  ,]500-21לרבות מועמד לתמיד מתקר..

הזרגות:
דרגות מורה עוזר נשוא הוראח זו הונן:
14

מורהעוורגי

5

מורהעוזרדי,

בשיוויות:
13

לתפקיד מורה עוזר ג' יוכל להתמנות :מועמד לתלמיד מתקר הרשוס במזכירות האקדמית

2

לתפקיד מורה עוור די יוכל לחתמנות :תלמיד מחקר ,מיוס שאושרח תכנית הדוקטורט שלו

ללימודיט לקראת תואר שלישי או תלמידים מצטיינים בלימודי תואר ראשון שתתקבלו ליימסלול
הישיריי לתואר שלישי.

ולמפרע מה 1 -בחודש בו חוגשת התכנית.

תפקידי מורח עוזר חינם:
14-7

1

מתן תרגללים באחריות מורח בעל דרגה בכירה וכן בדיקת תרגילים ועבודות בית.

בבדיקת בחינות והערכתן באחריות מורח בעל דרגה בכלרה.
3

*יעוץ ותדרכה לתלמידים.

4

הכנת והדרכת ניסויים ותרגילים במעבדות לרבות בדיקת דוייחות מעבדה.

5

חדרכה בבליוגרפית.

6

עצמודות שדה והדרכת בסיורים..

7

הכנת תומר עזר לשיעורים ,תרגילים ומעבדות..

8

תפקידים שונים במחלקה או בחוג לרנות תפקידים מנהליים הקשוריס להוראה וכן

טיפול בתלמידים במחלקח או בחוג..

24

מורת עוור תייב בבדיקת תרגילים ,עבודות בית ,בדיקת בתעות ועבודות השייכות לשנת

3

תתפקידי חוראח פרונטלית יוטלו על מוריס עוזריס בהמלצתת ראש התוג ובאישור חדקאן ,ובלבד

הלימודים שלגביה חל חמינוי גם אס הס מתרחשים בפועל לפניה או אחריח..

שהתוראת תחיה בפיקוח של מורח בעל דרגה בכירה.

חיקף משרח:
משרה מלאח של מורה עוצר היא  22שעות שבועיות.
שעת הוראה שבועית נתשבת ל 57.2 -שעות ,שעת מעבדה נחשבת ל 2 -שעות ,שעה של בדיקת תרגילים וכו

נחשבת ל 1 -שעה,
הליבל מינולג

14

רשאים לזום מינוי מועמד לאחת חדרגות האמורות בחוראה זו :הדקאן ,ראש ביהייס ,ראש

26

חיוום מינוי  -אם אין וח הדקאן עצמו  -יעביר הצעתו לדקאן.

3

מתלקה וראש חוג..

בדיקח תקציבית:
ראש מנחל חפקולטת יוודא ,כי ניתן לחעסיק את המועמד במסגרת תקציב הפקולטה במשך
תקופה ובחלקי משרה כמוצע..

4

אישור המועצה:
הדקאן יביא את הצעת המינוי לאישור מועצת הפקולטה.

5

כתבמעוע
כתב המינוי יוצא עייי הדקאן.

.

הארכת מינוי:

חוד

1

רשאיים ליזוס הארכת מינוי :הדקאן ,ראש ביחייס ,ראש מחלקה וראש חוג.

2

חזם הארכת מינוי  -אם אין זה הדקאן עצמו  -יעביר לדקאן תצעת החהארכה בצירוף דויית

84 06ה.* =-..

בכתב ,בחתימתו או בתתימת

ראש יחידת הלימוד שעליה

גמנה המועמד ,בדבר התקדמותו

המדעות של תמועמד ובדבר הצלחתו במילוי התפקידים שהוטלו עליו.

3

בדיקת תקציבית:

וח

ראש מנהל הפקולטה לוודא כי ניתן לחוסיף ולהעסיק את המורה עוזר במסגרת תקציב הפקולטה

במשך תקופה ובחלקי משרח כמוצע.
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4

עליסוד החומר האמור בסעיף  2.7לעיל ,יחליט הדקאן ,אס להאריך את מינוי המועמד אם לאו,

5

ככתבמינוי:

25.7

החליט הדקאן לחאריך את מינוי חמועמד ,יוציא לו כתב מינוי בחתימתו.

משך המינוי:
המינויים לדרגות האמורות בהוראח זו יתיו למשך שנת אקדמית החל מיום  01.1עד ליום  ,9.03אולם
במקריט חריגים ניתן יהיה למנות מורה עוזר לפרק זמן של שישה תודשיס סמסטריאלים.
ור

סמסטר א'  -החל מיוס  01.1עד ליום 3.13
סמסטר בי  -החל מיוס  4.1עד לגום .9.03

תוקף מזנול:
מינוי מורת עוזר או הארכת מלנוי יהיו בני תוקף רק מעת שכתב המינוי ליתתס בידי חדקאן.
01.

הודעה על אי הארכת מינוי:

ו

התליט הדקאן שלא להאריך מינויו של מורח עוזר ,ישלח לו הדקאן הודעח על התלטתו זו לא יאוחר

מאשר  03יום לפני המועד שבו יסתלים המינול .
1

אי משלוח הודעת:
לא נשלחה למורה עוזר ,מכל סיבח שהיא ,הודעה כאמור בסעיף  ,01לא יחיוז באי משלוח תהודעה משום
הארכת המינוי אל מעבר למועד הנקוב בו.

2

הוראת שעה זו תעמוד בתוקפה עד לתום שנהייל תשסייא (.)0002.9.03
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