הפקולטה למדעי הרוח
החוג להיסטוריה כללית

Tenure Track Position in German or Central European
Contemporary History
Call for Applications
(Hebrew version on following page)
The Department of History at the University of Haifa, Israel, invites
applications for a tenure track position in German or Central European
contemporary history. The position is open to any rank and is pending
budgetary approval by university administration.
Applicants must have a Ph.D. and a demonstrable commitment to both
teaching and research. The successful candidate will be expected to
teach four courses per year (undergraduate, graduate), supervise
theses, and carry usual nonteaching duties. Primary teaching language:
Hebrew. Salary according to scale. Position beginning October 2015.
Please submit a dossier including: CV and list of publications, short past
and future research profile, sample of writing (up to 8,000 words), and
contact information for three referees.
Application materials in PDF should be emailed to Dr. Eran Shalev,
Chair, Department of General History, imizrachi@univ.haifa.ac.il. Paper
mail address: Dept. of General History, The University of Haifa, 199 Aba
Khoushy Ave., Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel.
Preference will be given to applications received by November 31, 2014.
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הפקולטה למדעי הרוח
החוג להיסטוריה כללית

משרה תקנית בהיסטוריה גרמנית או מרכז אירופית מודרנית
קול קורא להגשת מועמדות

החוג להיסטוריה כללית מזמין פניות מועמדים למשרה תקנית בהיסטוריה גרמנית או
מרכז אירופית מודרנית החל בתשע"ו (בכפוף לאישור תקציבי).
על הפונים להיות בעלי תואר שלישי מאושר עם נסיון במחקר ובהוראה .קשרים בין-
לאומיים קיימים יהוו יתרון .בין דרישות המשרה :הוראה בהיקף  3ש"ש בסמסטר,
הנחית עבודות ,ופעילות אדמיניסטרטיבית כמקובל.
על המועמדים להכין תיק הכולל קורות חיים ורשימת פרסומים ,תיאור קצר של מחקר
עכשווי ועתידי ,מחקר לדוגמה (עד  3,444מילים) ופרטי התקשרות עם שלושה
ממליצים.
את הפניות נא לשלוח לראש החוג ,ד"ר ערן שלו ,בפורמט  ,PDFלכתובת
imizrachi@univ.haifa.ac.il
פניות מודפסות ניתן לשלוח לחוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת חיפה ,שד' אבא חושי
 ,911חיפה .4313343
הוועדה תתן עדיפות לפניות שתגענה עד ה  49בנובמבר .0493

אוניברסיטת חיפה ,שד' אבא חושי  ,911הר הכרמל ,חיפה 4313343

University of Haifa, Abba Khoushy Ave 199, Mount Carmel, Haifa

טל Tel. 43-3034148 .פקסFax. 43-3031918 .

