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 כללי .1
 

ינתן לפרופסורים מן המניין בעת פרישתם לגמלאות כאות הערכה יכול להמינוי לפרופסור אמריטוס 
לתרומתם רבת השנים לאוניברסיטה בהוראה, במחקר ובמילוי תפקידים אדמיניסטרטיביים.  המינוי 

שימות נועד לאפשר את המשך תרומתם של בעלי מינוי זה ליוקרת האוניברסיטה באמצעות הכללתם בר
חברי הסגל של האוניברסיטה ובהמשך פעילותם במחקר, בהנחיית תלמידים לתארים מתקדמים 

 והכל בשם האוניברסיטה. ובהשתתפותם בטכסים ואירועים של האוניברסיטה ככלל והמחלקה בפרט,

 המטר .2
 

 תהליך המינוי לפרופסור אמריטוסאופן את  לפרט

 הגדרות .3

 ן המניין שפורש לגמלאות כמפורט בנוהל זהחבר סגל בדרגת פרופסור מ – אמריטוס 3.1

 אחריות וסמכות .4
 

 .היחידה למינוי וקידום הינה של רקטור האוניברסיטה באמצעות האחריות על קיום נוהל זה 4.1.1
מינוי פרופסור אמריטוס יינתן רק לפרופסורים  נבחרים המאושרים ע"י הרקטור של  4.1.2

 האוניברסיטה ומאושררים בסנאט. 

 השיטה .5

 שהאופן הגשת הבק 5.1

חבר סגל העומד בקריטריונים לעיל, הפורש לגמלאות, רשאי להגיש בקשה לקבלת מינוי  5.1.1
 "פרופסור אמריטוס"

באמצעות "טופס בקשה למינוי פרופסור אמריטוס", מס'  אל הרמ"ח והדיקן הבקשה תוגש 5.1.2
 .1הטופס 

 למועד הפרישה לגמלאות  הקודם /הסמוךאת הטופס יש להגיש במהלך חודש ספטמבר  5.1.3

במהלך חודש אוקטובר העוקב  ע"י הרקטור לאחר המלצת הרמ"ח והדיקןתדון   הבקשה 5.1.4
 .פרישת חבר הסגל( ותועבר לאישור הסנאט בכינוס הסנאט הקרובמועד )לאחר 

תחולת המינוי היא מהיום הראשון לצאת חבר הסגל לגמלאות או מיום אישור הענקת המינוי, המאוחר  5.2
א איננו מועסק במשרה נושאת שכר באוניברסיטה או בכל מוסד מבין השניים, המינוי יינתן כל עוד הו

 אקדמי אחר.

 קריטריונים להענקת המינוי הם: 5.3
 
 פרופסור מן המניין. במקרים חריגים רשאי הרקטור לאשר פרופסור חבר. 5.3.1

 . שנים האחרונות לכל הפחות, בהיקף של משרה מלאה 10-חבר סגל בכיר של האוניברסיטה ב 5.3.2

 קן הפקולטה.המלצת ראש המחלקה וד 5.3.3

 תרומה משמעותית לאוניברסיטה בהוראה, במחקר, במילוי תפקידים אדמיניסטרטיביים 5.3.4
 לקהילת האוניברסיטה. התנהלות תקינה והולמתבו

באוניברסיטה או בכל מוסד  בעת הענקת המינוי ולאחר מכן המועמד איננו מועסק בשכר 5.3.5
 אקדמי אחר

וס גם ללא עמידה מלאה בקריטריונים לעיל, במקרים חריגים ניתן לאשר מינוי פרופסור אמריט 5.3.6
 .נמ"רבאישור 
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 זכויות וחובות של בעלי מינוי פרופסור אמריטוס 5.4
פרופסור  אמריטוס יופיע ברשימת חברי סגל המחלקה ובכל רשימה רלוונטית אחרת של  5.4.1

 האוניברסיטה בכפוף להנחיות מל"ג/ות"ת..

או הטבה כלשהיא המהווה תחליף  פרופ' אמריטוס איננו מקבל שכר, תנאים נלווים לשכר, 5.4.2
 לשכר וכל פעילותו  היא על בסיס התנדבותי.

פרופסור אמריטוס אינו זכאי לתוספות שכר א ו ב. ניתן לאשר שכר לפרופ' אמריטוס ללא  5.4.3
 הטבות סוציאליות ע"ח תקציב מחקר בכפוף לכללי הגוף המממן ובהתאם להנחיות ות"ת.

 .והדיקן המחלקה פעילותו האקדמית תהיה בתיאום עם ראש 5.4.4

בכפוף לאישור יו״ר הוועדה הרלוונטית, יוזמן להשתתף בפורומים של המחלקה או של  5.4.5
 האוניברסיטה כמשקיף ללא זכות הצבעה.

יוזמן לשמש כמרצה אורח ללא שכר בהתאם לצרכי המחלקה. במקרים חריגים רשאי הרקטור  5.4.6
 לאשר העסקה כמורה מן החוץ בהסכם מיוחד.

בהגשת בקשות למענקי מחקר פנימיים וחיצוניים בכפוף להנחיות הקול רשאי להיות שותף   5.4.7
 הקורא.

  פרופסור אמריטוס יהיה כפוף לתקנון המשמעת של הסגל האקדמי.  5.4.8

 יוזמן להשתתף בטכסים של האוניברסיטה, כגון טכסי הענקת תארים, וכדומה. 5.4.9

ת ובגופים אקדמיים פרופסור אמריטוס לא יהיה חבר בסנאט, בועדות המינויים, בועדה המרכז 5.4.10
 אחרים פרט לועדות מקצועיות. הוא לא ייחשב כבודק חוץ בוועדות מקצועיות.

 רשאי להזדהות כפרופסור אמריטוס בכל פורום שהוא. 5.4.11

חייב לכלול את התואר ״פרופסור אמריטוס של אוניברסיטת אריאל״ בפרסומים בהם מוזכר  5.4.12
 שמו כשותף. 

די מחקר רק באישור דקן הפקולטה ודקן ביה"ס פרופ' אמריטוס יוכל לשמש כמנחה לתלמי 5.4.13
 לתלמידי מחקר. 

על מנת לאפשר את המשך פעילותו האקדמית, ובהתחשב במעמדו המיוחד, האוניברסיטה  5.4.14
 תספק את ההטבות הבאות שאינן תחליף לשכר:

 .כרטיס זיהוי כפרופ אמריטוס האוניברסיטה 

 .אישור כניסה וחניה בקמפוס 

 ה, כולל המקוונים.המשך קבלת שירותי הספריי 

 .המשך קבלת שירותי מחשב ובכללם אתר אישי, תיבת דואר אלקטרוני ותמיכה 

  ככלל האוניברסיטה לא תעמיד לרשות האמריטוס משרד/מעבדה. במקרים חריגים
בכפוף למגבלות כלכליות שלפרופ' האמריטוס קיימים תקציבי מחקר חיצוניים ו

רסיטה תספק מקום במשרד ו/או שימוש מגבלות זמינות וסדרי עדיפויות, האוניב,
 .לתקופה קצובה במעבדת מחקר

 אישורים .6

 חתימה תאריך תפקיד שם מלא 

 רוית גלברט 29.6.2020 הנהלה בכירה פורום נמר מאשר הנוהל

 טבלת מהדורות .7
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