תאריך 2 :באוקטובר 2017
אל:

ראשי יחידות אקדמיות

מאת :

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

הנדון  :אישור התקשרות של חבר סגל לצורך עבודת חוץ במו"פ וייעוץ בתעשייה ובהוראה
הטכניון רואה בחיוב פעילות ייעוץ של חברי הסגל :היא יכולה לתרום למדינה ולמשק ,מצד אחד,
ולהעשיר את ניסיונו המקצועי של חבר הסגל ,מצד שני .עם זאת ,תעסוקה של חבר סגל מחוץ
לטכניון או פעילות במוסד להשכלה גבוהה שאינו הטכניון ,עלולה ליצור ניגוד עניינים.
מצורפים סעיפים מג'-1מג' 8של התקנות האקדמיות אשר מתייחסים לעניין עבודת חבר סגל מחוץ
לטכניון .במיוחד ,ברצוני להסב את תשומת הלב לסעיף מג':4
התקשרות ממושכת של חבר סגל עם גורם שמחוץ לטכניון דורשת קבלת אישור על ידי
הפניית בקשה למנל"א .במקרים בהם בקשה לקבלת אישור נדחית ,רשאי חבר הסגל
לערער על ההחלטה השלילית בפני ועדה בהרכב הנשיא ,המשנה הבכיר ויו"ר ארגון הסגל
האקדמי .ועדה זו אמורה לתת תשובה לערעור תוך חודש ימים .ארגונים ומסגרות
השייכים לטכניון או נמצאים תחת חסותו האקדמית לא יחשבו כגורמים שמחוץ לטכניון
לצורך סעיף זה.
לגבי הוראה מחוץ לטכניון ,ברצוני להזכיר את החלטת ההנהלה מיום :18.7.2002
 .1הוראה של חברי סגל במכללות ובאוניברסיטאות אחרות:
א .חבר סגל אקדמי חייב לראות בטכניון את עיסוקו העיקרי ,ולהקדיש לעבודתו בו את
מיטב זמנו ומרצו.
ב .הכללים לפיהם יפעל משרדי יהיו כדלקמן :הוראה מחוץ לטכניון בהיקף של קורס
אחד  -שעתיים שבועיות  -תאושר אם אשתכנע שחבר הסגל ממלא את מחויבותו
בהוראה כמקובל ביחידה האקדמית שלו .הוראה בהיקף גבוה מזה תאושר רק
במקרים חריגים ותותנה בכך שחבר הסגל יילמד בטכניון מספר שעות נוסף הדומה
לזה שאושר כחריג.
ג .אין הנחיות אלה מתייחסות לגבי ארגונים ומוסדות השייכים לטכניון או נמצאים תחת
חסותו האקדמי (כמו היחידה הקדם אקדמית והיחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ).
 .2ייעוץ אקדמי ותפקידים מנהליים במכללות:
א .יעוץ אקדמי יתאפשר במסגרת התקנות הקיימות לתעסוקת חוץ.
ב .פעילות ארגונית או מנהלית ומילוי תפקידים ביצועיים ,לא תתאפשר אלא רק במסגרת
חל"ת מלא באישור הוועדה המרכזת של הסנט.

לפיכך ,יש לקבל אישור מפורש להתקשרות ממושכת לעבודת חוץ .האישור יינתן עד
אוקטובר  .2018אם ההתקשרות נמשכת מעבר לכך ,יש להגיש ,לפני אוקטובר ,2018
בקשה להארכה.
מצ"ב טופס בקשה מעודכן (נמצא גם באתר לשכת מנל"א ולשכת הסגל האקדמי):
קישור לדף באתר לשכת מנל"א ולשכת הסגל האקדמי

בברכה,

פרופ' חגית עטיה

