נוהל פרסי הצטיינות לסגל האקדמי
כפי שאושר ע"י הסנט בישיבותיו מהתאריכים,88.9.26 ,80.98.29 ,86.99.22 ,89.6.12 :
.86.0.26

על מנת לעודד הצטיינות של חברי הסגל ,בכל תחומי פעילותם בטכניון ,יחולקו
פרסי הצטיינות .החלוקה תהיה בטקס רשמי ,בעת מושב הקורטוריון ,ויינתן
פרסום נאות בבית הטכניון .גובה הפרס ייקבע מידי פעם על ידי הנהלת
הטכניון.
הרכב ועדת השיפוט להענקת פרסי הצטיינות לסגל האקדמי (להלן –
"הוועדה") יהיה :המנל"א (יו"ר) ,המנל"מ 4 ,פרופסורים מן המניין במשרה
מלאה וקבועה מארבע יחידות אקדמיות שונות ,שיתמנו על ידי הוועדה המרכזת
באישור חברי המליאה האקדמית בעלי זכות הצבעה ,וחבר אקדמי נבחר של
הקורטוריון או חבר סגל בכיר מאוניברסיטה אחרת שיוצע על ידי המנל"א ומינויו
יובא לאישור הוועדה המרכזת ,ולידיעת הסנט והמליאה האקדמית .במקרה של
שיפוט הנוגע לפרסי הוראה ,יצורף דיקן לימודי הסמכה לוועדה.
הפרסים יוענקו עבור הישגים יוצאי דופן בשטחים בהם אמור חבר הסגל להיות
פעיל (כגון מחקר ,הוראה ,תרומה כוללת לטכניון) .המועמדים לפרסים יהיו מ2-
קבוצות:
.1
.2

קבוצה א' :פרופסורים מן המניין
קבוצה ב' :חברי סגל מדרגת מרצה ועד דרגת פרופסור חבר ,והדרגות
המקבילות ועד בכלל.

פרסים בקבוצה א':
 .1כל ראש יחידה אקדמית וגם פרופסור מן המניין יהיה רשאי להגיש מועמדים
לפרס .אין אדם יכול להציע את עצמו .ההעמדה לפרס תהיה מלווה
בהנמקה מפורטת ובתיעוד הנוגע לעניין (מאמרים ,דו"חות ,וכו').
 .2הוועדה תפנה ,לגבי כל מועמד אם תמצא לנכון ,לרפרנטים גם מחוץ לטכניון,
לפי אמות מידה מקובלות בהענקת פרסים.
 .3החלטת הוועדה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור .הוועדה לא תנמק את
החלטותיה השליליות.
 .4הנשיא ,המשנים לנשיא ,וחברי הוועדה לא יוכלו להיות מועמדים לפרס
הצטיינות.
פרסים בקבוצה ב':
 .1כל ראש יחידה אקדמית יהיה רשאי להגיש מועמדים לפרס .ההעמדה לפרס
תהיה מלווה בהנמקה מפורטת ,בתיעוד הנוגע לעניין (מאמרים ,דו"חות
וכו') ,ובשתי חוות דעה מקצועיות.
ראש היחידה יתייעץ עם חברי הוועדה המכינה היחידתית וידווח על חוות
דעתם.
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 .2הוועדה תבדוק את ההמלצות המוגשות לגבי כל מועמד ,ותשלימן לפי ראות
עיניה ,בחוות דעת נוספות מחוץ ליחידה האקדמית או מחוץ לטכניון( .זאת
לפי אמות המידה המקובלות בנוהלי העלאה בדרגה או בקרנות מחקר).
 .3החלטת הוועדה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור .הוועדה לא תנמק את
החלטותיה השליליות.

***
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