
 
 
 
 

 

 

 

 ________דוח פעילות אקדמי מסכם לשנת הלימודים 

 שם המרצה: _______ שם המחלקה:__________

 

 

 40%. מצוינות בהוראה 1

 חדשנות בהוראה 

  כןאם התשובה היא     כן/לאיוזמה וחדשנות ייחודים בהוראה" ,"   

 נא לפרט: 

               ________________________________________________ 

               ________________________________________________ 

 כן"אם התשובה היא     כן/לא פיתוח קורסים וחומרי לימוד מקוונים ,"  

 נא לפרט: 

               ________________________________________________ 

        ________________________________________________ 

  נא לפרט:כן"אם התשובה היא     כן/לא הכנת קורסים חדשים ," 

               ________________________________________________ 

               ________________________________________________  

 נא לפרט:כן"אם התשובה היא     כן/לא פרסום ספר הוראה ," 

               ________________________________________________ 

               ________________________________________________ 

 כן"אם התשובה היא     כן/לא פעילות למען קידום הוראה לסגל ,"   

 נא לפרט: 

               ________________________________________________ 

               ________________________________________________ 

                

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

  30% -מצוינות בפעילות מחקרית     .2

 פרסומים מדעיים 

מאמרים/פרקים בכתבי עת שפיטים או השתתפות בתערוכות ומיזמים בתחום  -

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לאהעיצוב/אדריכליות/אמנות משמעותיים. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

מר בקובץ או השתתפות בתערוכה קבוצתית או מיזם קבוצתי אמנותי או מא -

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לאהשתתפות בקבוצת מחקר.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

     כן/לא. או תערוכת יחיד או מיזם אמנותי תרבותי פרסום ספר מקצועי  -

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא מענקי מחקר ," 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 עריכה/כתיבה של ספר 

      כן/לא עורך ראשי בכתב עת שפיט או כתב עת מקצועי בעיצוב ואמנות -

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

     כן/לא חבר במערכת כתב עט שפיט או בכתב עת מקצועי בעיצוב ואמנות -

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 אם התשובה     כן/לא עריכת ספר או קובץ מאמרים או כתב עת בעיצוב ואמנות -

 ", נא לפרט:"כןהיא  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



 
 
 
 

 

 

 

 פרסים ופטנטים 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא רישום פטנט בארץ או בחו"ל -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא הגשת פטנט בארץ או בחו"ל -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 ", "כןאם התשובה היא     כן/לא פרס מקצועי בארץ או בחו"ל בתחרות שפיטה -

 נא לפרט: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 אם התשובה     כן/לא פרס מקצועי או ציון לשבח לא תחרותי בארץ או בחו"ל -

 ", נא לפרט:"כןהיא  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 הנחייה ושיפוט 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא מנחה בהנחיית מסטרנט -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא שיפוט על מאמר/מענק מחקר -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא שיפוט על ספר -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא שיפוט עבודת תזה לתואר שני/דוקטורט -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 15%. פעילות ומעורבות מוסדית 3

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא חבר פעיל בוועדה מחלקתית או מוסדית -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא יו"ר ועדה מטעם המועצה האקדמית -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא אקדמית לאומית/בינ"לחבר בוועדה  -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", "כןאם התשובה היא     כן/לא נציג שנקר בוועדה מקצועית ארצית/לאומית -

 נא לפרט: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא ניהול מכון בשנקר -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא ריכוז פרויקט גמר במחלקה -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא בוגרים שותף בהקמת תערוכת -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 אם התשובה     כן/לא השתתפות בפרויקטים במחלקה או במוסד )כגון מרקחה( -

 ", נא לפרט:"כןהיא  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא הפקת כנסים ואירועים במוסד -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא קידום קשרי חוץ וקשרי מדע -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא ייזום והקמת מוקדי מחקר במוסד -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 4 15%. תרומה לקהילה ולחברה 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא תרומה למוניטין המחלקתי -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא תרומה למוניטין המוסדי -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא תרומה ומעורבות בקהילה -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

    כן/לא ים ייחודים בתחומי התעשייה, הכלכלה והחינוךייזום ויישום פרויקט -

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ", נא לפרט:"כןאם התשובה היא     כן/לא גיוס כספים ומשאבים לטובת המוסד -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 


