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קול קורא – למשרה אקדמית בחוג למדעי הדימות הרפואי (בהקמה)
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה שמחה להודיע על פתיחת הליך לחיפוש מועמדים
למשרה אקדמית מלאה במסלול לקביעות ובדרגה פתוחה .המועמד/ת שת/יתקבל אמור/ה ליזום ,לקדם
ולגלות מעורבות בכל הפעילות הקשורה לפיתוח והקמת החוג למדעי הדימות הרפואי .כמו כן ,המועמד/ת
אמור/ה ליזום מחקר ,להגיש בקשות למענקי מחקר ,ללמד קורסים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים,
ולהנחות סטודנטים לתארים מתקדמים בתכנים רלוונטיים .המועמד/ת אמור/ה גם להיות מעורב בפעילויות
אקדמיות ברמת הפקולטה והאוניברסיטה כמצופה מחבר סגל אקדמי.
אתר הפקולטהhttp://hw.haifa.ac.il :
דרישות:
 בעל/ת תואר דוקטור באחד מהתחומים הבאים :מדעי הטבע ,מדעי החיים והרפואה ,ביוטכנולוגיה,
הנדסה ,מדעי המחשב.
 יכולת לתרום לפיתוח והקמה של החוג למדעי הדימות הרפואי.
 פרסומים מחקריים בכתבי עת עם שיפוט מדעי.
 יכולת לתרום למחקר ,להנחיית סטודנטים ולהוראה בחוג.
 ניסיון בהגשת הצעות מחקר לקנות מחקר תחרותיות וניסיון מוכח בניהול וביצוע מחקרים.
 ניסיון בהוראה אקדמית ויכולת ללמד בשפה העברית.
 ניסיון בהצגה בכנסים בינלאומיים.
 עדיפות תינתן למועמדים/ת בוגרי פוסט-דוקטורט בחו"ל.

המועמדים/ות מתבקשים/ות לשלוח את המידע הבא בדוא"ל ,אל מזכירות הפקולטה ,לגב' פנינית טל:
 pfientu1@univ.haifa.ac.ilלא יאוחר מתאריך :15.10.19
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קורות חיים מפורטים ,כולל רשימת פרסומים ,מחקרים וניסיון בהוראה ,לפי תבנית קורות חיים
באנגלית המופיעה באתר הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה:
תבנית לעריכת קורות חיים.
ביוגרפיה מדעית מקוצרת  ) 2-3עמודים(.
שלושה פרסומים שישמשו להערכת הישגים.
תיאור של תרומה פוטנציאלית לפיתוח ולהקמה של החוג למדעי הדימות הרפואי.
תיאור של תחומי מחקר והוראה ותוכניות למחקר עתידי.
שמות של שלושה אנשי אקדמיה שהביעו הסכמתם לכתוב מכתבי המלצה )כולל כתובת מלאה ,מספרי
טלפון ,פקס וכתובת דואר אלקטרוני(.
סקרי הוראה (אם יש).

הדרגה פתוחה בהתאם לכישורי המועמד/ת
איוש המשרה פתוח לכל הדרגות וכפוף לשיקולים אקדמיים ותקציביים של האוניברסיטה
הצעת המשרה מותנית באישור תקציבי
ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
האוניברסיטה איננה מחויבת לבחור במי מהמועמדים
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