
 האוניברסיטה הפתוחה 

 
 ספרות, ללשון ולאמנויותלמחלקה ל

 דרוש/ה

 )עיוני( קולנועחבר/ת סגל אקדמי בכיר ב

 ממרצה ועד פרופסור מן המניין –בכל דרגה 

 

 כישורים נדרשים:

 ים קרוב מיםקולנוע או בתחותואר שלישי ב  

  והויזיה, ובתחומי הקולנוע, הטלפרסומים אקדמיים בינלאומיים-moving 

image 

 יכולת כתיבה דידקטית בעברית 

 יתרון –דוקטורט -השתלמות בתר 

  יתרון –ניסיון בעבודת צוות ובניהול אקדמי 

 

 דרישות התפקיד

  תחום הקולנוע באוניברסיטה הפתוחההמחקר והפיתוח בהובלת 

  בעיקר  היסטוריה של הקולנועההתיאוריה ותחומי בפיתוח ועדכון של קורסים

 לימוד ופיתוח חומר פדגוגי מקווןעל ידי כתיבת ספרי 

  על הוראת הקורסים בקולנוע וניהול התחוםאקדמית אחריות 

 

האוניברסיטה הפתוחה, כשאר האוניברסיטאות בישראל, מושתתת על שני אדנים: 

הקניית השכלה אוניברסיטאית מוקפדת ללומדים בה וקידום המצוינות המחקרית 

הנגשת הוא דה המרכזי של האוניברסיטה של חברי וחברות הסגל האקדמי שלה. ייעו

, באמצעות לימודים אקדמיים לאוכלוסיות רחבות ככל האפשר, במרכז ובפריפריה

חברי הסגל הבכיר תפקידם ומעמדם של  הוראה מרחוק.ו חדשנות בשיטות ההוראה

דומים לאלה של חברי סגל וכן תהליכי הקידום שלהם, הפתוחה  באוניברסיטה

 חברי הסגל הבכיר .ההוראהבשיטת ת, למעט ההבדל באוניברסיטאות אחרו

  מופקדים על פיתוח קורסים כתובים וקורסים משולבי טכנולוגיה.



העיסוק במחקר הוא חלק משמעותי בפעילותם של חברי הסגל האקדמי הבכיר. הם 

נדרשים לעסוק ברציפות במחקר בתחום מומחיותם, והם נשפטים ומקודמים על פי 

הקריטריונים  רמת המחקר, טיבו ומקוריותו. –שלהם ההישגים המחקריים 

לקליטתם של חברי סגל חדשים הם מצוינות מחקרית, פוטנציאל מנהיגות בתחום 

בדרך ההוראה הייחודית של בעבודת הצוות וההתמחות שלהם ויכולת השתלבות 

 .אוניברסיטה הפתוחהה

 

  המחלקה בכתובת:ניתן לעיין בדף הבית של על התחום והתוכנית לפרטים נוספים 

http://academic.openu.ac.il/arts/cinema/Pages/default.aspx 

 

מעוז -לבירורים ושאלות נוספות, ניתן ליצור קשר עם פרופ' עדיה מנדלסון

adiamen@openu.ac.il 

 

 :film_studies@openu.ac.ilנא לשלוח לכתובת המייל 

 רשימת פרסומים ודוגמת פרסום אקדמיקורות חיים , 

  לתכנית  המועמד התרומה הפוטנציאלית שלפניה הכולל את תיאור מכתב

 באוניברסיטה הפתוחה קולנועהלימודים ב

 ביוגרפיה אקדמית, הכוללת תכניות למחקר עתידי 

 זו ישירות לכתובתידי הממליצים -על ויישלחשלושה מכתבי המלצה ש 
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