
 

 
 

 

 

 CALL FOR CANDIDATES  

FOR A SENIOR ACADEMIC RESEARCH AND 

TEACHING POSITION IN THE DEPARTMENT OF 

EDUCATIONAL POLICY AND ADMINISTRATION  

  

The Department of Educational Policy and Administration at Tel Aviv 

University seeks applicants for an open-rank tenure-track faculty position in the area 

of innovative and alternative education, effective from October 1st 2019. Candidates 

should have expertise in one or more of the following areas: 

 

� Pedagogy of innovative and alternative education. 

� Policy, history and philosophy of innovative/ alternative education.  

� Educational administration of innovative and alternative education. 

 

Candidates are required to hold a doctoral degree, post-doctorate, clear independent 

research background, and commitment to research and teaching. Preference is given 

to applicants with expertise in multiple disciplines. Responsibilities include 

maintaining an active and successful program of research (including research grant 

procurement), teaching undergraduate and graduate courses (ability to teach in 

Hebrew is required), supervising graduate students, and contributing to cross-

disciplinary research and dialogue in our department and in the School of Education.  

 

To apply: Candidates should send an application letter, curriculum vitae, areas of 

research interest, sample papers, and three letters of recommendation from senior 

scholars to be sent directly by the referees to the following email address. The 

application letter should explain the candidate’s qualifications including long-term 

research goals and teaching expertise, as well as the candidate’s suitability to the 

University's School of Education. Applications should be submitted no later than 

October 3rd 2018  to: 

 

Prof. Rachel Gali Cinamon, Head of the School of Education, Tel Aviv University, by 

email to Calanit Patel: calanit@tauex.tau.ac.il. 

 

Salary and conditions will conform to Israeli University regulations. Appointment 

procedures will be carried out according to the rules and regulations of Tel-Aviv 

University and are subject to the approval of University authorities. 

 

The position is open to all candidates. The appointment will be based on candidate 

qualifications and the Department needs. The Department, Faculty or Tel-Aviv 

University are not obligated to appoint any of the candidates who apply for the 

position. 



 

 
 

 

 

 

  
  
  

ת י נ ק ת ה  משר ל ם  י ד מ ע ו מ ל א  ר ו ק ל  ו ר ק י כ ב ל  ג ס ר  ב ח  ל

ה א ר ו ה ב ו ר  ק ח מ " ב תשע ת  שנ ל טל ג  ו ח ת ב ו י נ י ד מ
ך ו נ י ח ב ל  ה נ י מ   ו

 

בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטת תל אביב מודיע על חיפוש מועמדים מתאימים  מדיניות ומינהלהחוג ל

ההעסקה במסגרת המשרה  , למשרה אקדמית תקנית אחת.חינוך חדשני ואלטרנטיבי לגווניוהמתמחים ב

. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תש"פ בשנת הלימודים המוצעת תתחיל

  תקופת הניסיון.

  

  או בצרוף שלהם:  באחד מתחומים אלה על המועמדים להתמחות

  

  חקר הפדגוגיה של חינוך חדשני ואלטרנטיבי. �

  חקר המדיניות, ההיסטוריה והפילוסופיה של חינוך חדשני ואלטרנטיבי.  �

  חקר הניהול של מוסדות חינוכיים חדשנים ואלטרנטיביים.  �

 

בתחומים הקשורים בהם מוזמנים להגיש את מועמדותם. ו/או  מועמדים המתמחים באחד מתחומים אלה

תחומית -היכולת לתרום ליותר מתחום אחד, לקחת חלק בדיאלוג מחקרי ולשתף פעולה בסביבה רב

  מהווה יתרון.

  

עצמאי ובעלי רקע ברור ומוכח של מחקר  דוקטורט-אחר בתרל, .Ph.Dתואר  על המועמדים להיות בעלי

) לפתח תכנית מחקר פורה (הכוללת גיוס מענקי 1הוראה. מועמד מתאים יידרש: (מחקר וושל מחויבות ל

) 4) להנחות עבודות מחקר לתארים מתקדמים; (3) ללמד קורסים לתארים מתקדמים; (2מחקר); (

  ת והבית ספרית ולתרום לה. להשתתף בפעילות החוגי

  

  .יש לשלוח קורות חיים, כולל רשימת פרסומים מעודכנת ותיאור תחומי עניין במחקר ובהוראה

נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר שיישלחו ישירות מן הממליצים עד  בנוסף, 

  ביה"ס לחינוך,  תפרופ' רחל גלי צינמון, ראשל  2018באוקטובר  3  לתאריך

  calanit@tauex.tau.ac.il  , דוא"ל:פתאל באמצעות כלנית

  

 הליכי המינוי ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים

  המועמדים. המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של 

   

ועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המשרה פתוחה לכל המ

 המועמד/ת המתאימ/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

 
  


