תהליכי הערכת איכות
במכון ויצמן למדע
ד"ר בעז אברון
מזכיר אקדמי
יולי 2019

מכון ויצמן למדע הוא מוסד למחקר בסיסי
)אין חובת הוראה(
– נוהל המכון ,שכותרתו "היחסים בין המכון ובין הסגל האקדמי" ,מגדיר את תפקידו של
ראש קבוצת המחקר )להלן "המדען"( כדלהלן:
– מאמציו המקצועיים של המדען צריכים להיות מופנים בראש ובראשונה לקידום מחקרו הוא,
כמו גם מחקריהם של עמיתיו .המחקר והתחום המסוים בהם הוא בוחר לפעול ,צריכים להיות
באיכות כזו שתתרום באופן ניכר להתקדמות המדע.
– בהתאם ,במכון ויצמן הדרישה למצויינות במחקר המדעי היא הקריטריון היחיד לפיו מדען
ממונה ,מקודם או מוערך תקופתית וכך גם תפיסת המכון לעניין הערכת איכות כמוסד
בכללותו.

מכון ויצמן למדע
תרשים ארגוני ע"פ
"תקנון ההתאגדות" של המכון
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הערכת איכות במחקר בסמכות הגופים ה"סטטוטוריים"
בהתאם להגדרתם
ב"תקנון ההתאגדות" של המכון
– הוועדה המדעית האקדמית המייעצת
) ; SAACסאא"ק( של המועצה הבינלאומית
– ועדת המינויים והעלאות של מועצת המנהלים )(ExecBoard APC
– מועצת הפרופסורים

שני תהליכי הערכת איכות )(IQA
– תהליך :1
הערכת הסאא"ק מתבצעת תקופתית
)בכל  5-7שנים בממוצע לכל דיסציפלינה  /מדען(.
תלוי הנהלה ואינו תלוי דרגה.
– תהליך :2
הערכת ועדת מינויים והעלאות של מועצת המנהלים לאור המלצות מועצת הפרופסורים.
תלוי דרגה ואינו תלוי הנהלה.

הוועדה המדעית
האקדמית המייעצת
) ; SAACסאא"ק(

תקנון...
– תוקם ועדה קבועה אשר תהיה ידועה בשם "הוועדה המדעית האקדמית המייעצת".
בועדה המדעית האקדמית המייעצת יכהנו חברים אשר יכהנו בה מתוקף תפקידם וכן
עד  40חברים נבחרים לכל היותר.
– החברים אשר יכהנו בועדה המדעית האקדמית מתוקף תפקידם יהיו יושב הראש של
המועצה הבינלאומית ,יושב הראש של מועצת המנהלים והנשיא.

תקנון...
– שני יושבי הראש המשותפים או יושב הראש וסגן יושב הראש והחברים האחרים של הועדה,
יבחרו על ידי המועצה הבינלאומית מקרב חברי המועצה הבינלאומית שהינם מדענים.
– תפקידיה של הועדה המדעית האקדמית המייעצת יהיו:
– להשיג את הייעוץ המקצועי הטוב ביותר אשר ניתן להשיג ברמה הבינלאומית בעניינים שיש
להם השלכה על העבודה המדעית השוטפת ועל הפיתוח המדעי העתידי של המכון,
לצורך הנחיית המועצה הבינלאומית וכן לתועלתו הישירה של המכון.
– לספק למועצה הבינלאומית דו"חות סדירים ומקיפים על התקדמות העבודה המדעית במכון
בשפה המובנת לכל הדיוט.
– הועדה המדעית האקדמית המייעצת תתכנס על פי הצורך על מנת לאפשר לה לבצע את תפקידיה
בצורה נאותה ,אך לפחות פעם אחת בכל שנה קלנדארית.

חברי הסאא"ק
– חברי הסאא"ק ,שהם חברי המועצה הבינלאומית ,נבחרים לאור התפקידים שהוגדרו
בתקנון הוועדה מבין המדענים המובילים ביותר בעולם.
– חברי הסאא"ק הנוכחיים הם:
– Prof. Sir John M. Ball, FRS
– Prof. David Baltimore
– Prof. Allen J. Bard
– Prof. Sir Michael V. Berry, FRS

– ...

– תפקיד הסאא"ק לספק למועצה הבינלאומית דו"חות סדירים ומקיפים על התקדמות
העבודה המדעית במכון בתיאום עם סגן הנשיא ותוך התייעצות שוטפת עם שני היו"ר
המשותפים )אחד מתחומי המדעים המדוייקים ואחד מתחומי מדעי החיים(.
– היו"ר המשותפים הנוכחיים של הסאא"ק הם:
)– Prof. Serge Haroche, of the College de France, Paris, France (Nobel Laureate
– Prof. Carol Prives of the Columbia University, New York, USA
)(US NAS member

– בכל שנה ,בשבוע הקודם למפגש השנתי של מועצת המנהלים ברחובות ,ועדת הסאא"ק
מקיימת בדיקות יסודיות של חלק מהפעילות המדעית במכון.
– היות ולסאא"ק אין מספיק מומחים לבדיקת הפעילות,
המכון מזמין ,בשם הסאא"ק ,מומחים בינלאומיים בתחומיהם לסייע בהליך הבדיקה.

– תחומי סקירות הסאא"ק נקבעים ע"י הנשיא לאור המלצת
הוועדה המייעצת לנשיא )– (PAC
ועדה הכוללת את כל סגני הנשיא ,כל הדיקנים ,יו"ר מועצת הפרופסורים ומדענים
נוספים המסייעים בתוקף תפקידם בהכוונה האקדמית במכון.
– בבחירת התחומים שייסקרו ע"י הסאא"ק בעתיד ,ה PAC -לוקחת בחשבון את סקירות
העבר כמו גם את הזמן שחלף מאז שמדעני המכון נסקרו ע"י הסאא"ק
)כמו גם את מדעני המכון אשר מונו לאחרונה וטרם נסקרו ע"י הסאא"ק(.

– לאור החלטת הנשיא על הנושאים שייסקרו על ידי הסאא"ק בעתיד –
הדיקנים מתבקשים להמליץ לסגן הנשיא -
מי הם מדעני המכון שיש לכלול בסקירה
ומי הם מדענים בינלאומיים בעלי שם בתחומי הסקירה שראוי להזמין כחברים אד-הוק
בוועדות הסאא"ק )בנוסף לחברי סאא"ק(.

– ההחלטה על ההרכב הסופי של ועדות הסאא"ק מתקבלת ע"י סגן הנשיא
לאחר התייעצות בעניין עם הדיקן)נים(,
עם היו"ר המשותפים של הסאא"ק
כמו גם עם מדענים בעלי שם נוספים )כגון חברי סאא"ק( בדיסציפלינות שנבחרו
לסקירה.
– הזמן החולף מהחלטתו של הנשיא על תחום סקירה ועד לסקירה בפועל של סאא"ק הוא
כ  21חודשים )ובכך מובטח זמן ראוי לקבל הסכמה מהטובים ביותר מבין המדענים
בעלי שם בתחומים שנקבעו להשתתף בוועדות הבדיקה(.

ציר הזמן להכנת סקירת סאא"ק
–  22חודשים לפני הבדיקה –
הנשיא מבקש המלצת ה PAC -לתחומי עדיפות לסקירות הסאא"ק.
–  21חודשים לפני הבדיקה –
– מתקבלת החלטה סופית לעניין הדיסציפלינות שיבדקו.
– הדיקן)נים( מגישים לסגן הנשיא המלצותיהם לעניין מדעני המכון אשר יסקרו.
– הדיקן)נים( מגישים לסגן הנשיא המלצות לעניין מדענים מומחים בעלי שם שטוב שיהיו
שותפים לועדות הבדיקה )בנוסף לחברי הסאא"ק(.

–  20חודשים לפני הבדיקה –
סגן הנשיא מתייעצת עם היו"ר השותפים של הסאא"ק ועם מדענים בעלי שם נוספים לעניין
המומחים הטובים ביותר שטוב יהיה לכלול בין חברי וועדות הבדיקה של הסאא"ק.

–  19חודשים לפני הבדיקה -
הנשיא ,לאור המלצת סגן הנשיא ,שולח מכתבי הזמנה למדענים בעלי שם בעולם להיות שותפים
בוועדת הבדיקה של הסאא"ק במכון.

–  16חודשים לפני הבדיקה –
רשימות חברי וועדות הסאא"ק נסגרות לכל דיציפלוניה אשר תסקר.
ככלל לכל דיסציפלינה )כלומר ועדת סאא"ק( יוזמנו בין  5-7מומחים בינלאומיים בעלי שם
בשנים האחרונות נהוג לקיים  3סקירות סאא"ק במקביל,
כאשר כל ועדה בממוצע סוקרת כ  10מדענים במכון.

–  15חודשים לפני הבדיקה –
– כל מדעני המכון שפעילותם המדעית עתידה להיבדק מעודכנים בעניין הסקירות ומועדיהן,
מקבלים את רשימת חברי ועדות הסקירה כמו גם טיוטה ראשונית של תוכנית הסקירה.
– כל מדעני המכון שפעילותם המדעית עתידה להיבדק מקבלים הנחיות כיצד להכין חומר רקע
לקראת הבדיקה עבור חברי ועדות הסאא"ק.
הם מתבקשים להכין את החומר המפורט להלן באנגלית ,בפורמט אלקטרוני )מוגש בדוא"ל
או על גבי כונן אחסון חיצוני(.
עליהם להגיש את כל החומר עד חודשיים לפני מועד הסקירה )ללשכה לעניינים אקדמיים(
על מנת לאפשר לחברי ועדות הסאא"ק להתכונן לבדיקה.

– Primary Directory entitled:
XXXX SAAC XXXX – Lastname Firstname.
Therein:
–

Curriculum Vitae file entitled: Lastname Firstname CV.pdf

–

List of Publications from the past 5 years file entitled: Lastname Firstname LOP.pdf
For each publication, therein note the relevant URL.

–

Research statement - a summary of your research (no longer than 10 pages) as well as
future plans (no longer than 1 ½ pages) in a file entitled: Lastname Firstname RS.pdf

–

Publications - a folder containing your publications from the past 3 years entitled:
Lastname Firstname PUBLICATIONS
Submitted publications - a folder containing your submitted publications entitled:
Lastname Firstname SUBMITTED

– חודשיים לפני הבדיקה –
כל חברי ועדות הסאא"ק מקבלים:
–

עבור כל מדען שפעילותו המדעית תיבדק – מידע מקיף על פעילותו המדעית
)קורות חיים ,רשימת פרסומים ,תוכנית עבודה(

–

מידע מקיף ממדרשת פיינברג לכל דיסציפלינה הנבדקת
רקע כללי )הליכי אקרדיטציה ,נהלים ,שירותים ,הנחיות קבלה ,הנחייה והדרכה ,מסלולי תארים
מתקדמים ומעמד בתר דוקטורט ,קורסים ,פיתוח קריירה(
סטטיסטיקה )בכלל זאת מספר הסטודנטים ובתר דוקטורנטים ,קורסים לפי פקולטאות  /מגדר /
אזרחות  /חדשים וממשיכים(

ועדות הסאא"ק – בדיקות בקמפוס המכון
– ועדות הסאא"ק מגיעות למכון ומבצעות את המוטל עליהן במשך ימי שני-חמישי בהם הן
פוגשות מדענים שהוחלט שיסקרו ומבקרות בתשתיות הרלוונטיות לתחום הנסקר.
– תוכנית כללית לביקור סוקרים החברים בוועדת הסאא"ק:
– יום ראשון
– בוקר -אחה"צ :כנס מדעי המאורגן ע"י הפקולטאות
בו הסוקרים מוזמנים להרצות הרצאה מדעית.
– ערב :ארוחת עבודה –
פגישה משותפת של הסוקרים עם הנשיא ,סגן נשיא והמזכיר האקדמי.

– מבוא להליכי בדיקות הסאא"ק:
 .1הצגת מבוא קצר למכון ויצמן למדע
 .2מהו הסאא"ק ומה תפקידם של חברי הסאא"ק בעת סקירות ועדות הבדיקה?
 .3תפקיד היו"ר המשותפים של הסאא"ק כמנחים בעת הליך הבדיקה.
 .4הליך הבדיקה בקצרה והסבר על צפי התוצרים.
 .5חשיבות הבדיקה האישית של מדעני המכון הנסקרים כמו גם מבט-על אסטרטגי על
הדיסציפלינה הנסקרת.
 .6מדיניות הדיווח של תוצאות ועדת הבדיקה.

– יום שני:
– מבוא כללי ע"י הדיקן)נים(
– פגישה עם דיקן מדרשת פיינברג
– פגישה עם חברי סגל צעירים
– פגישה עם חברי סגל בכירים
– פגישות אישיות עם המדענים הנבדקים
– יום שלישי:
– המשך פגישות אישיות עם המדענים הנבדקים
– ביקורים בתשתיות רלוונטיות במכון

– יום רביעי:
– פגישה עם סטודנטים
– פגישה עם בתר דוקטורנטים
– פגישה עם המזכיר האקדמי
– כתיבת דו"ח הבדיקה
– יום חמישי:
– הגשת דו"ח הבדיקה למזכיר האקדמי
– דו"ח בע"פ למליאת הסאא"ק ומדעני המכון
– פגישות ועדות הבדיקה עם הנשיא

– מבנה דו"ח ועדת סאא"ק ככלל יכלול את הפרקים הבאים:
– מבוא
– הערות על הערכות המדענים
– גיוס
– סטודנטים ובתר דוקטורנטים
– תשתיות
– ...

– נקודות לסיכום:
– המחקר
– הנחיית חברי סגל צעירים
– תשתיות
– צפי פרישה
– גיוס בעתיד ראוי ש...
– סטודנטים...
– אנו ממליצים כי...
– סיכומי בדיקות אישיות לכל מדען שנבדק

מדיניות דיווח ועדת בדיקה של סאא"ק
– הדו"ח הכתוב הינו לעיני הנשיא בלבד )יוצא מן הכלל אחד בהמשך.(...
– מליאת הסאא"ק ,נושאי תפקידים מובילים בהנהלת המכון ומדענים במכון מוזמנים
לשמוע בע"פ את סיכום ועדות הבדיקה ע"י היו"ר המשותפים של הסאא"ק
)בהשתתפות חברי ועדות הבדיקה( .לאחר הדיווח ניתן זמן לשאלות ותשובות.
– הנשיא נפגש לפגישה סגורה עם משתתפי כל אחת מועדות הבדיקה של הסאא"ק לדיון
בדו"ח הכתוב שקיבל.
– המועצה הבינלאומית מקבלת דו"ח בע"פ" ,המובן להדיוט"
ע"י היו"ר המשותפים של הסאא"ק )בעת מפגש של המועצה הבינלאומית במכון(.

ועדת מינויים והעלאות
של מועצת המנהלים
)(ExecBoard APC

תקנון...
– תוקם ועדה קבועה של מועצת המנהלים אשר תהיה ידועה בשם "ועדת מינויים והעלאות".
ועדת מינויים והעלאות תורכב מחברים מתוקף תפקידם ומחברים אשר יבחרו על ידי מועצת
המנהלים מקרב חבריה שהם הדיוטות )אינם מדענים(.
מספר החברים הנבחרים בועדת מינויים והעלאות לא יעלה על ) 3שלושה( ,ומתוכם לפחות 2
)שניים( יהיו תושבי מדינת ישראל.
– החברים בועדת מינויים והעלאות אשר ימונו לועדה מתוקף תפקידם יהיו יושבי הראש
המשותפים או יושב ראש וסגן יושב ראש הועדה המדעית האקדמית המייעצת.
– יושב ראש ועדת המינויים והעלאות יבחר על ידי מועצת המנהלים מקרב החברים הנבחרים
אשר מכהנים בועדה.

תקנון...
– תפקידיה של ועדת מינויים והעלאות יהיו:
– לבדוק האם הנהלים האקדמיים של המכון להענקת קביעות בדרוג המדעי והעלאות לבעלי
קביעות בדרוג המדעי לדרגות של פרופסור חבר ופרופסור מן המניין ,התנהלו ובוצעו כיאות.
הוועדה תדווח על ממצאיה למועצת המנהלים.
– לאשר מינויים והעלאות כאמור לעיל .החלטות הועדה ידווחו למועצת המנהלים.
– להיות פוסקת אחרונה בכל העניינים אשר נוגעים למינויים והעלאות במקרה שניתנו המלצות
סותרות על ידי הנשיא ועל ידי מועצת הפרופסורים.
– לדווח למועצת המנהלים על הרמה המדעית הכללית של קבוצות המועמדים ,על מספר
המועמדים בהשוואה לתכניות הפיתוח של המכון ולהמליץ המלצות כלליות כפי שהועדה
תמצא לנכון.

תקנון...
– לועדה למינויים ולהעלאות תהיה הזכות לעיין בכל החומר אשר עוסק במועמדים
לקביעות ולהעלאה לדרגה של פרופסור חבר ופרופסור מן המניין.
חומר זה יכלול בין היתר את תיקו של המועמד אשר הוגש למועצת הפרופסורים.
חומר זה יהיה נגיש לועדה למינויים ולהעלאות בלבד אך לא למועצת המנהלים.
למועצת המנהלים יועבר דיווח על ההחלטות הסופיות בלבד.
– הנשיא ויושב ראש מועצת הפרופסורים יוזמנו לכל ישיבה שתתקיים ותהייה להם הזכות
להשמיע דעתם אך לא להצביע.

לאחר אישור הועדה למינויים ולהעלאות  ,הנשיא מוציא את כתב המינוי/העלאה.

מועצת הפרופסורים

תקנון...
– מועצת הפרופסורים תכלול את כל הפרופסורים מן המניין של המכון.
מועצת הפרופסורים תמליץ לנשיא ולמועצת המנהלים בנוגע לכל העלאה לדרגה של
פרופסור ולמתן קביעות בדרוג המדעי וכן בנוגע למינוי או העלאה לדרגת מדען סגל מן
המניין.

סקירת הליכי מינויים והעלאות
– במועצת הפרופסורים חברים כל הפרופסורים מן המניין במכון.
– מועצת הפרופסורים שואבת את סמכויותיה מתקנון המכון ופועלת באמצעות ועדות
שחבריהן נבחרים )לא ממונים( ע"י כל חברי המועצה )בחירות מידי שנה(.
– לעניין מינויים והעלאות לדרגות פרופסוריאליות פועלת המועצה באמצעות
ועדת המינויים וההעלאות המונה  12חברים ).(V12

– בהתאם לנוהל ,ב  V12חברים לפחות שני חברים מ 4 -הדיסציפלינות  /פקולטאות
במכון )מדעי החיים ,כימיה ,פיסיקה ,מתמטיקה ומדעי המחשב(
בעוד שמספר החברים הכולל לכל פקולטה נקבע לאור המשקל היחסי של מספר
הפרופסורים מן המניין בכל פקולטה.
– חברי ה  V12נבחרים ככלל לשלוש שנים )היו"ר נבחר לשנתיים בלבד(.
נוהג המכון הוא כי תפקיד היו"ר עובר רוטציה בין הפקולטאות.
כלומר ,הרכב ה  V12נקבע מחדש מידי שנה לאור הליך בחירות דמוקרטיות
)ללא כל מעורבות של הנהלת המכון(.

הליך בדיקה דו שלבי
– הליך הבדיקה במכון ויצמן לעניין מינויים והעלאות לדרגות פרופסוריאליות ארוך
מהמקובל לעיתים במקומות אחרים לאור הצורך לקבלת מכתבי הערכה של סוקרים
חיצויניים בהליך דו שלבי.
)הליך ראשוני ע"י ועדה ברמת הפקולטה שלאחריו מתקיים הליך שני ברמת ה .(V12
– ההליך הראשוני ברמת הפקולטה וההליך ברמת ה  V12הם בעקרון דומים
)כאשר השוני המהותי הוא בהרכב חברי הוועדה אשר בהליך הראשוני הם כולם חברי
הפקולטה(.

קריטריונים למינוי  /העלאה בדרגה לדרגות
פרופסוריאליות
– דרגת פרופסור חבר תוענק למדען שתרם תרומה משמעותית שהשפיעה על שטח
המחקר שלו ,בעל הכרה בינלאומית בתחומו הרחב ,הנמצא בשורה אחת עם הבולטים
בין החוקרים בעלי ניסיון מדעי כשלו והוא בעל פוטנציאל של מנהיגות ברמה מדעית
גבוהה.
– דרגת פרופסור תוענק למדען המוכר כמוביל ומנהיג שתרומותיו ,בעיקר מאז ההעלאה
הקודמת ,השפיעו על חזית תחומי המחקר בשטחו המדעי ,הנמצא בין המובילים בעולם
בשטח המחקר הרחב שלו והוכיח מנהיגות ברמה מדעית גבוהה .ועדת ההעלאות של
מועצת הפרופסורים תסתמך בקביעות אלה הן על מכתבי ההמלצה שהתקבלו בתשובה
למכתב הבקשה ,בנוסחו הסטנדרטי והן על קריטריונים אובייקטיביים
)כגון הזמנות לכינוסים ,הזמנות לכתיבת מאמרי סקירה ,מאמרים בעיתונים מרכזיים,
חברות במועצות עורכים ,וכדומה(.

– הדרישה למצויינות במחקר הוא הקריטריון היחידי לפיו מדען ממונה ,מקודם ,או נבדק
מידי תקופה.
– הנוהל לקידום מגביל את תקופת המינוי במסלול ללא קביעות )ככלל  5שנים מהמינוי
הראשוני או  9שנים מהדוקטורט ,המאוחר שביניהם(.
ההגבלה ניתנת להארכה נוספת של שנה עד שנתיים לאור הערכה פנימית בלבד,
ברמת הפקולטה ,לקראת תום המינוי הראשוני ;
התקופה מוארכת אוטומטית בשנה נוספת לכל ילד הנולד למדענית לאחר תחילת
העבודה במכון.

הגשת מועמד למינוי או העלאה בדרגה
פרופסוריאלית ע"י הפקולטה
– תיק המועמד:
– קורות חיים
– רשימת פרסומים
– תוכנית עבודה )תקציר מנהלים ,הישגים  +תוכניות לעתיד(
– מאמרים נבחרים

– הגשת הפקולטה:
– מכתבים שהתקבלו מסוקרים חיצוניים )ובכלל זאת רשימה מסכמת של כל הסוקרים
הפוטנציאליים שנדונו וציון האם השיבו או לאו(
– תוצאות ההצבעות בפקולטה
– מכתב הגשה המסכם את הדיונים בפקולטה מראש המחלקה  +מראש הוועדה ו/או הדיקן.

ישיבות ה V12
– ככלל מתקיימות שתי ישיבות בעניינו של כל מועמד.

הכנות לישיבת  V12ראשונה לדיון במועמד
– המציג מכין סיכום קצר בכתב של תחומי המחקר של המועמד בציון הישגים עקריים
)עמוד אחד לפי פורמט קבוע(.
– המרכז מכין רשימה של סוקרים פוטנציאליים )לפי פורמט קבוע הכולל מראה מקום
לעמוד אינטרנט אישי( בעדיפות ,כאשר מתאפשר ,לפיזור גיאוגרפי ,פיזור מגדרי וכד'.
– רשימת הסוקרים הפוטנציאליים )כוללת הסבר קצר על הסיבות להצעת כל סוקר
ולרלוונטיות של מומחיותו לתחום העיסוק של המועמד כמו גם למעמדו הבינלאומי של
הסוקר( נגישה לחברי הוועדה אך ורק בלשכה לעניינים אקדמיים )בה מתקיימות ישיבות
הועדה(.

 - V12ישיבה ראשונה לדיון במועמד
– סקירה של תחומי המחקר של המועמד והישגיו העיקריים.
– בחירת סוקרים:
– לפרופ' חבר –  6סוקרים  4 +רזרבה
– לפרופ' מן המניין –  4סוקרים  4 +רזרבה
– לכל סוקר פוטנציאליי מצויין:
– מומחה )(expert
– סוקר-על )(overviewer

עקרונות להצעת סוקרים
– בדרגת פרופ' מן המניין )או דרגה מקבילה(.
– מוביל בעל שם בינלאומי בתחומו.
– ידוע ביכולתו לתת הערכה מדעית אובייקטיבית.
– עדיפות לסוקרים ממוסדות בעלי מעמד דומה לזה של המכון.
– יתרון לפיזור גיאוגרפי )צפון אמריקה ,אירופה ,מזרח אירופה וכד'(.
– ככל הניתן יש להמנע מהצעת סוקרים אשר שיתפו/משתפים פעולה עם המועמד.
יוצאי דופן הם מקרים בהם הערכה כזו נדרשת להבין את תרומות ו/או הישגי המועמד
במחקר.

– רשימת הסוקרים הפוטנציאליים תכלול:
– לדרגת פרופ' חבר – כ  20סוקרים פוטנציאליים.
– לדרגת פרופ' מן המניין – כ  15סוקרים פוטנציאליים.
– מציעי שמות סוקרים –
מומלץ לקבל שמות לסוקרים פוטנציאליים ממספר מקורות בלתי תלויים .כגון:
– המחלקה והפקולטה
– סוקרים בעבר )כאלה שהגישו מכתב המלצה בסיבוב קודם(
– חברי V12
– יש לציין ברשימת הסוקרים הפוטנציאליים לעניין כל סוקר מי העלה את שמו כסוקר
פוטנציאלי

EXAMPLE of the requested format
Sources:
F = Faculty
A=Arny
B=Bert

דוגמא לפורמט המבוקש
1. Prof. C
Address: Dept. of Chemistry,
XXX Univ,
UK
Email: xxx@xxx.ac.uk
Website: http://www ... ./x.html

Overviewer
Field: Bio-informatics + logic programming
Relation: met at conferences; X visited him
at his institution; was on SAAC '03 ofDept;
joint European Commission FP5 consortium
(no joint papers)
Standing: Past president of W ATOC; Fields
Medal; Authored over 1,000 papers; Editor in-Chief of the Encyclopedia of Chemistry.
Note: Evaluated for last promotion. Close to
retirement.
Source: A, F

2. Dr. D
Address: Dept. of Structural Physics,
YYY University
USA
Email: yyy@yyy.edu
Website: http://www ... ./y.html

Expert
Field: Logic programming
Relation: co-authored one paper [27]
Standing: Editor of J. Chern. Phys., Chern.
Phys. Lett., Int. J. Quantum Chern; Fellow,
Royal Society. Considered the top leader in
the field.
Note: Known to be a critical as well as
comprehensive reviewer
Source: A, B

 - V12ישיבה שנייה לדיון במועמד
– דיון מקיף של כל מקורות המידע אשר עומדים בפני ה  V12בשלב זה.
– היה וקיים דו"ח סאא"ק בעניין המועמד ,הדו"ח נגיש לחברי  V12בשלב זה.
– הצבעה לאחר הדיון )במידה וההצבעה אינה חיובית ,הנהלים מגדירים הליכי ערעור
מטעם חברי מועצת הפרופסורים ו/או המועמד(.
– החלטה חיובית של  V12מועברת לועדת המינויים וההעלאות של מועצת המנהלים
).(ExecBoard APC

תודה

.ב.נ
הערה לעניין דירוג מוסדות
https://www.natureindex.com/annual-tables/2019/institution/academic-normalized

