המרכז לניהול ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה
מחפש אותך:

אנו אנו מחפשים סטודנטים מצטיינים להשתלבות במספר פרויקטי מחקר:
דרישות:
 .1בוגרי תואר ראשון או שני מאחת האוניברסיטאות/המכללות המעולות בישראל או
בחו"ל ,בתחומים רלוונטיים.
 .2בעלי ממוצע ציונים של  90ומעלה בלימודיהם.
 .3שליטה מצויינת באנגלית - -עדיפות לבעלי יכולת כתיבה באנגלית.
 .4בעלי תואר בחוג משני מתחום מדעי החברה ,פסיכולוגיה ,מנהל וניהול ,כלכלה,
משפטים ,לימודי סביבה ,רווחה ובריאות .תחומים אחרים ישקלו על פי הצורך.
 .5בעלי מוטיבציה גבוהה וכושר כתיבה מצויין ,ונכונות להשתלב בתחום המחקרי
והאקדמי כעיסוק ארוך טווח.
 .6נכונות לראות באונ' חיפה ובמרכז לניהול ומדיניות ציבורית כמוקד לימודיהם
והכשרתם בשנים הבאות.
 .7בעלי רקע מתודולוגי חזק וידע בסטטיסטיקה ו/או נכונות ללמוד את התחום.
מועמדים מתאימים יזכו לתנאים הבאים:
 .1הכשרה מחקרית מעולה ביחידה מובילה ללימודי ממשל ,מנהל ומדיניות ציבורית
בישראל.
 .2לימודי מחקר מתקדמים והנחייה נלווית לתיזה לתואר שני או שלישי על פי הכללים
באוניברסיטת חיפה.
 .3מלגת לימודים נדיבה.
 .4שילוב ורכישת ניסיון בהוראה אקדמית (על פי האפשר) ורכישת מיומנויות בפרסום
מדעי בכתבי עת מובילים.
 .5סביבת מחקר נוחה ותנאי מחקר נלווים.
 .6אפשרות לרכישת ניסיון בינלאומי תוך נסיעות לכנסים ,סדנאות ,והשתלמויות.
 .7השתלבות בקהילה בינלאומית יזמית ,ופיתוח קשרים תוך היכרות של פרויקטי מחקר
ממומני גופים בינלאומיים (לדוגמא ,תכנית המחקר  Horizon 2020של האיחוד אירופאי).

פניות מתאימות נא לשלוח במייל בלבד אל:
פרופ' ערן ויגודה-גדות ,המרכז לניהול ומדיניות ציבורית ,אונ' חיפה:
eranv@poli.haifa.ac.il
יענו פונים מתאימים בלבד
אין מועד נקוב להגשת הפניות .הן תיעננה עד למילוי המקומות המוצעים.

המרכז לניהול ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה הוקם בשנת  2004כדי לדון בשאלות
הקשורות לניהול נכון של סוכנויות ציבוריות ,משרדי הממשלה וארגונים ציבוריים וציבוריים
למחצה .המרכז הינו חלק ממערך הפעילות המחקרית של המחלקה למנהל ומדיניות
ציבורית ובית הספר למדע המדינה באונ' חיפה שהם מהמובילים בתחומם בישראל
ומוערכים מאד בזירה הבינלאומית.
המרכז שואף להבין תהליכים הקשורים לשיפור ביצועי המגזר הציבורי בישראל ובעולם
ומקדיש מאמצים לפיתוח כלי ניהול חדשניים במגזר הציבורי ,לבחינת מדיניות ציבורית
בחברה המודרנית ,לעידוד הביקורת על המגזר הציבורי ולשיפור התהליכים במגזר זה.
דגש מיוחד ניתן לחקר השלטון המקומי בישראל ולחקר ביצועי עובדים ותפקוד מנגנוני
הממשל .המרכז גם בוחן תהליכי שינוי ורפורמות במגזר הציבורי ,מעורבות ציבור
בתהליכים של פיתוח לאומי ועירוני ,סוגיות של ביקורת פנימית וציבורית ,שאלות הקשורות
לאתיקה ואיכות השלטון ,בעיות משילות וקשיי התפקוד של המדינה המודרנית ,והשתתפות
אזרחית ישירה ועקיפה בפוליטיקה ובממשל .למרכז אוריינטציה אינטרדיסציפלינארית
חזקה וחברים בו חוקרים ממגוון תחומים כמו מדעי החברה והרוח ,מדעי החיים ,הנדסה
וטבע ,בריאות ורפואה ,חינוך ,טכנולוגיה ומשפט.
אתר המרכז:
http://pmpc.haifa.ac.il/

