
למשרהות/קול קורא להגשת מועמדות למצטיינים
2022-2023, ג"בתקן משנת הלימודים תשפ

ה במסלול מחקרי בדרגת מרצה ומעלה בפקולטה לחינוך  /ת סגל בכיר/למשרת חבר
”ניהול ומדיניות במערכות חינוך, מנהיגות"אילן בתחום  -באוניברסיטת בר

:דרישות

ניהול ומדיניות במערכות  , בתחומי מחקר הקשורים למנהיגות .Ph. Dתואר שלישי•
.חינוך או בתחומים קרובים

. מצוינות מחקרית ופרסומים בכתבי עת אקדמיים בינלאומיים בדרוג גבוה•
ניסיון בהוראה אקדמית•
.יכולת להדריך תלמידי מחקר לתארים מתקדמים•
.ל"דוקטורט או לימודים בחו-עדיפות למועמדים לאחר השתלמות בתר•

:מידע על הפקולטה לחינוך ניתן למצוא בקישור הבא

https://education.biu.ac.il/node/1

:מועמדים מתבקשים לשלוח בשפה האנגלית

.קורות חיים עם רשימת פרסומים מלאה ומדורגת•
,  ניסיון במחקר ובהוראה אקדמית, תיאור תחומי המחקר: מכתב פנייה אשר יכלול•

התרומה  , תוכניות למחקר עתידי, בהובלת יוזמות במערכות חינוך מגוונות
בדגש על אינטרדיסציפלינריות  , הפוטנציאלית לחדשנות במחקר ובהוראה האקדמית

.עם תחומי ידע נוספים
יש לצרף  . )ל"לפחות אחד מהם בארץ ואחד מהם בחו(שלושה ממליצים אקדמיים •

.ופרטי התקשרות של הממליצים, השתייכות מוסדית, שמות

2022במרץ 6, ב"תשפ' אדר ב' ג, יש לשלוח את החומר לא יאוחר מיום ראשון

leah.brod@biu.ac.il:  לאה ברוד במייל' לידי גב, למזכירות הפקולטה לחינוך

.הפניה היא לנשים ולגברים כאחד

.האוניברסיטה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי

וכן לפרסם , האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד ההגשה
.ות/מתאימיםות/פרסומים חוזרים של קול קורא זה במקרה בו לא ימצאו מועמדים

ב"תשפ, שבט
2022,   ינואר

https://education.biu.ac.il/node/1
mailto:leah.brod@biu.ac.il


Call for applications for outstanding candidates for a tenure position 
starting from the academic school year, 2022-2023, for a position as 

a senior faculty member in the research track in the Faculty of 
Education at Bar-Ilan University in the field of  “educational 

administration, leadership and policy" 

Preferred qualifications:
• Ph.D. in educational administration, leadership and/or policy or related 

subjects
• Proven excellent research skills on an international level
• Proven excellent academic teaching skills
• Ability to supervise MA and Ph.D. students
• Postgraduate studies abroad– an advantage

Further information about our faculty and programs can be found at:
https://education.biu.ac.il/en

Applicants are asked to forward the following documents, in 
English, to Leah Brod: leah.brod@biu.ac.il by Sunday, March 
6, 2022:
Curriculum Vitae (CV) including a ranking list of publications.

Letter of application which should include a description of the areas of 
research, experience in research, in teaching, academic, and leading 
initiatives in diverse education systems, programs for future research, the 
contribution to innovation in research and academic teaching, with an 
emphasis on interdisciplinarity with other areas of knowledge.

Names, details, and contact details of at least three academic 
recommenders (One of them in Israel and one of them abroad).

This listing refers to women and men alike. 

The University is not obligated to accept any candidate.

The University reserves the right to extend the application deadline, 
and also to re-publish this call for applications in the case that no 
suitable candidates are found.

ב"תשפ, שבט
2022,   ינואר

https://education.biu.ac.il/en
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