
החל מאוקטובר 2020 – שנת הלימודים תשפ"א
החוג לאמנות התיאטרון מציע משרה בהיקף של תקן מלא בתחום לימודי הדרמה והתיאטרון. 

דרישות המשרה:
  תואר לפילוסופיה )PhD( בתחום התיאטרון, הדרמה ו/או המופע

  התמחות בהיסטוריה ותיאוריה של דרמה ותיאטרון. יתרון לידע בתאטרון ודרמה טרום-מודרניים ועולמיים. 
.)drama, theatre, and performance studies( תיאטרון ומופע ,)מחקר בתחומי דרמה )מחזאות  

  הוראה בעברית ובאנגלית ברמה אוניברסיטאית. יתרון לבעלי ניסיון הוראה מוכח במוסד להשכלה גבוהה.
  כישורי ניהול במסגרות אקדמיות.

תיאור המשרה:
  הוראת קורסים בתואר הראשון והשני בתחומי דרמה ותיאטרון. 

  הנחיה של תלמידים לתארים מתקדמים.
  קיום מחקר ברמה אקדמית

  השתתפות בניהול אקדמי )חברות בוועדות, פיתוח תכניות לימוד, וכיו׳ב(.
.)PhD( "המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות האקדמיות, שהם/ן בעלי/ות תואר "דוקטור לפילוסופיה

הדרגה האקדמית ומסלול ההעסקה ייקבעו על פי הכישורים והניסיון של המועמד/ת.
המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת ניסיון.

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לתקנוני המינויים של האוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות 
האקדמיים המוסמכים.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות שלא למנות אף אחד מן המועמדים/ות.
יש להפנות את המסמכים הבאים אל ד״ר שרון אהרונסון להבי, ראשת החוג לאמנות התיאטרון, 

liorat@tauex.tau.ac.il :לכתובת דוא״ל
1. מכתב פנייה
2. קורות חיים

3. רשימת פרסומים 
4. 2 דוגמאות מחקר )מאמרים, פרקים בספרים או פרקים מעבודת הדוקטורט(.

5. מסמך של סיכום תחומי מחקר והוראה )כולל מחקרים בהווה וכיווני מחקר עתידיים(.
6. שלושה מכתבי המלצה מחוקרים/ות בעלי/ות מעמד בכיר במוסד להשכלה גבוהה. 

ההמלצות יישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת הדוא״ל.

המועד האחרון להגשת המועמדות: 21 במרץ 2020

לאתר האוניברסיטה
www.tau.ac.il
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החוג לתולדות האמנות
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ 
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