אל :ועדת עבודה נוספת של מורים /מדור הסגל האקדמי (בהתאם לנוהל "העסקה נוספת באוניברסיטה
של חברי הסגל האקדמי" הוראה )11-008

היחידה המבקשת

מאת__________________ / _____________________ / ________________ :
הפקולטה
החוג/מחלקה/ביה"ס
שם ראש היחידה המבקשת
הנדון בקשת העסקה מעבר למשרה
שם המורה _______________ דרגה באוניברסיטה ______________ היקף משרה
רגילה __________ חוג של המשרה הרגילה ___________פקולטה __________.

אבקש להעסיק את הנ"ל במסגרת "עבודה נוספת" מעבר למשרה לתקופה שתחילתה
 .1מיום _________ עד יום _______ בהיקף של _______ יחידות הוראה
(לרבות בתכנית "חוץ תקציבית") מספר סעיף הוצאה ____________ כממ"ה לפי
תעריף שכר (,1א,ב,ג) _________.
הנ"ל ילמד/תלמד במסגרת יחידתי (מעבר למשרה המלאה) את הקורסים הבאים:
שם הקורס

יום בשבוע

סמסטר

שעות ההוראה

 .2מיום _________ עד יום _______ בהיקף של  _______ %על תקציב פרוייקט
מספר סעיף הוצאה ____________.
סוג העיסוק

יום בשבוע

סמסטר

שעות ההעסקה

המלצה /נימוקים להעסקה מעבר למשרה_____________________________________ :
____________________________________________________________________
אני מצהיר שבדקתי ואין ביחידתי מורה אחר שיכול ללמד את הקורס הנדרש במסגרת מכסת שעות
ההוראה שלו.
תאריך ________

חתימת ראש היחידה המבקשת ____________________

תאריך ________

חתימת דקאן הפקולטה המבקשת __________________
דו"ח המורה על הוראה ותפקידים באוניברסיטה ומחוצה לה

.1

להלן פירוט שעות ההוראה שנקבעו לי בשנה"ל תש___ במסגרת משרתי הרגילה:
שם הקורס
סמינר/תרגיל

סמסטר

יום בשבוע

שעות ההוראה
(משעה עד שעה)

סה"כ שעות
שנתיות

סה"כ

תפקידי הנוספים (מעבר להוראה) לדוגמא :ראשות חוג ,ראשות מגמה ,יעוץ וכדומה:
.2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
עבור התפקידים שלהלן:
הנני/אינני מקבל/ת גמול תפקיד בהיקף של %
.3

אני מדריך/ה _____ תלמידים לתואר שני ,ו _____-תלמידים לתואר שלישי.

.4

אני מועסק/ת בעבודה נוספת גם במסגרת יחידה אחרת באוניברסיטה:
היחידה ________________ היקף ההעסקה ______________________

חתימה _______________

תאריך __________

המלצת ראש החוג בו מועסק/ת המורה במשרה הרגילה לגבי ההעסקה מעבר למשרה
באוניברסיטה
שם ______________ החוג ______________ תאריך ______ חתימת ראש החוג ____________
אני מצהיר שבדקתי ואין ביחידתי מורה אחר שיכול ללמד את הקורס הנדרש במסגרת מכסת שעות
ההוראה שלו.
חתימת דקאן הפקולטה __________

החלטה
לאשר את הבקשה 

לדחות את הבקשה 

לאשר את הבקשה עם המגבלות הבאות_____________________________ :
תאריך ___________

חתימה ____________________

