
 
 
 

 המרכז לאתיקה ופילוסופיה פוליטית

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 ל קוראקו
 בהוראה ובמחקר תתקניה למשר /ותמצטיינים /ותלמועמדים

 בתחומים פילוסופיה של המוסר, פילוסופיה פוליטית, ותחומים קרובים
 

ה, המחלקה לפילוסופיכגון: העברית )ימונה/תמונה ביחידות האקדמיות הרלוונטיות באוניברסיטה הנבחר/ת המועמד/ת 

 (, והמינוי יהא כפוף לאישורן.ף בין מחלקותתמינוי משוייתכן גם  .המדינה הפקולטה למשפטים, המחלקה למדע

 

תלמידים  ה/תנחהינח )לתואר בוגר ומוסמך(, ו/ההתמחות םקורסי חובה ורשות בתחו /תלמדלמשרה ילמד /תהנבחר

נהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה אקדמית גבוהה, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד ל שתידרידרש/לתארים מתקדמים, י

על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים בפקולטה, באוניברסיטה 

 ובעולם.

 

ורט. במקרה כזה תידרש למשרה ימונו בעלי/ת תואר דוקטור; תישקל גם מועמדות של מי שטרם השלים/ה את הדוקט

 . 2020השלמתו עד יולי 

 

/ת. במקרה של דרגה בכירה ובמידת הצורך המרכז ישקול מינוי תקני במשרה כישורי המועמדל בהתאםהדרגה תיקבע 

 חלקית. 
 

 :את המסמכים הבאים להגיש על המועמדים/ות

 

 מכתב פניה .1

 )אם יש( אישור קבלת תואר דוקטור .2

 קורות חיים  .3

 רשימת פרסומים  .4

 עמודים( 3-4תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה ) .5

 שנים אחרונות בלבד( 3סקרי הוראה )אם קיימים,  .6

 )או, אם אין, שני מאמרים או פרקים שטרם פורסמו( שני פרסומים מדעיים נבחרים .7

 )ישלחו ישירות ע"י הממליץ( מכתבי המלצה שני .8

 

  31.10.19תאריך אחרון להגשת מועמדות: 

 

 http://ttp.huji.ac.ilהמועמדות/ים מתבקשות/ים להגיש את מועמדותם בצירוף המסמכים הרלוונטיים באמצעות הלינק: 

 דוד אנוךאו פרופ'  דני אטאסלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל למנהלי המרכז: פרופ' 

 

 

 לתשומת ליבכם, תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון()             

 מד/ת למשרהמועאין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט 
  

http://ttp.huji.ac.il/
mailto:daniel.attas@mail.huji.ac.il
mailto:david.enoch@mail.huji.ac.il


The Centre for Moral and Political Philosophy 

At the Hebrew University of Jerusalem 
 

Invites outstanding candidates to apply for tenure-track 
positions in moral and political philosophy, broadly 

understood.  
 

 

 

The successful candidate will be appointed at relevant units in the Hebrew University (such 

as the philosophy department, the faculty of law, the department of political science, In 

suitable cases, a joint appointment will be considered), and decision will be subject to their 

approval as well.  

Usual teaching and administrative duties, and full access to the resources of the Centre.  

A PhD is required, though may be completed, if offer is extended, by July.  

 

AoS: Any area within moral and political philosophy, broadly construed.  

Rank: Open. The Centre will also consider part-time senior hires. 
 

For further details, please contact the Centre’s co-directors: Daniel Attas or David Enoch. 
  
Applicants should provide: 

(1) Cover letter 

(2) Doctoral diploma or official confirmation of eligibility 

(3) Curriculum Vitae  

(4) Current list of publications 

(5) Statement of research and teaching plans (up to three pages and according to these 
guidelines) 

(6) Teaching evaluations (from the past three years, if there are any) 

(7) Two representative publications (or, if there are none, two unpublished papers or 
chapters) 

(8) Two letters of recommendation, to be submitted directly by recommender (According to these 
guidelines) 

  

All materials should be in English, and may be submitted via the following 
link: http://ttp.huji.ac.il 

 

Applications submitted not in accordance with these guidelines will not be considered.  

     

This announcement does not constitute a commitment to accept candidates in any or all fields. 

The Hebrew University is an equal opportunity employer. 
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