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 צפת האקדמית המכללה

 לתפקיד קורא קול

 ראשון בשיווק וניהול מערכותהכנת תכנית לתואר 

 החוג ותראשו
9/20104מספר מכרז   

  התפקיד תיאור

, בהתאם להנחיות מל"ג, והגשת לפי לוח הזמנים ראשון בשיווק וניהול מערכותהכנת תוכנית לתואר 

שיתואם בין המועמד הנבחר לבין המכללה., ראש התכנית, יעבוד מול סגן הנשיא לעניינים אקדמיים 

והמזכיר האקדמי, יגייס סגל אקדמי מתאים לפי הנחיות מל"ג, יבנה תכנית לימודים ברמה איכותית 

הטבלאות והנספחים הנדרשים. מכין התכנית ילווה את וייחודית. יגיש למל"ג את הבקשה לרבות כל 

  הטיפול הבקשה עד אישורה במל"ג, לרבות תיקונים נדרשים שהמכללה תידרש לעשות ולשלוח. 

 תתכני יכין, חוגה של והמנהלתיים האקדמיים העניינים את ינהל ,החוגעם פתיחת התוכנית, יעמוד בראש 

 ויגיש יכין, לחוג איכותיים מרצים יגייס, איכותית הוראה יקדם, והמכללה התכנית לצורך בהתאם לימודה

 וייתן בחוג הסטודנטים של השוטפים בעניינים יטפל, שיקבע במועד יםוסילבוס שנתית לימודים תכנית

, וכמובן המכללה ושל החוג של האקדמית ובפעילות הרשמיים באירועים ישתתף, סביר בזמן מענה להם

 .בחוג הבכיר ההוראה מסגל חלק יהיה

 כישורים ודרישות 

 תואר בעל  Ph.D.  חובה!( – בשיווק)תואר ראשון 

 (עדיפות - פרופסור דרגת)  ומעלה בכיר מרצה דרגת 

 שיווקב בכיר מקצועי/אקדמי בניהול מוכח ניסיון בעל. 

 גבוהה הוראה יכולת. 

 אקדמיות. לימוד תכניות וקידום בפיתוח וניסיון ידע בעל 

 בחוג האקדמי הפיתוח את ולקדם להוביל ויכולת חזון, מנהיגות כושר בעל. 

 והמנהלי האקדמי הסגל הנהגת ויכולת טובים אנוש יחסי בעל. 

 .א לעניינים אקדמייםישולסגן הנ המכללה לנשיא :כפיפות

 תלוי בשלב פיתוח התכנית )פרטים יינתנו בנפרד(. :המשרה היקף

 : לתפקיד כניסה

  מיידית –להכנת התוכנית 

 בשנה העוקבת לקבלת אישור מהמל"ג לפתיחת התכנית. – חוגה ותלראש 

 .גבוהה להשכלה המועצה הנחיות פי על :העסקה תנאי

 ל:"אנוש ואיכות, דוא משאבי למר משה אסף, מנהל מחלקת לשלוח יש מפורטים חיים קורות
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כאחד ולנשים לגברים מכוונת המודעה. תיענינה מתאימות פניות רק  
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