
 اطالعبت درثبرٍ ی شْرای ُطتَ ی علوی

 

 شورای ىستو ی عملی 

و برای کو؟ چو وقتچرا،    

 
 

 شْرای ُطتَ ی علوی یعٌی:

 
  داًشجْیبى، هٌبثع هبلی، هطبئل اداری ّ فٌی ّ جبهعَ ی داًشگبُی: ُوَ ی گرٍّ ُبی صبحت ًفْر دّر

 یک هیس

 ُ َبهٌتخجبى هطتقین ُوَ ی گرٍّ ُبی داًشگبُی در ضطح رشت 

  ،ٍچِبرچْة تجبدل ًظر ثرای ثِجْد ارتجبط ّ جریبى اطالعبت: پیراهْى ًظبم اهتحبًی، درّش ارائَ شذ

 هراضن داًشگبُی، کتبثخبًَ ّ ًظرضٌجی ُبی صْرت گرفتَ از داًشجْیبى

 
 رشتَ ُبیی کَ شْرای ُطتَ ی عولی دارًذ

Ägyptologie, Alte Geschichte, American Studies, Anglistik ,Assyriologie 
Bildungswissenschaft, Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte, Computerlinguistik, 
Deutsch als Fremdsprache, Ethnologie, Europäische Kunstgeschichte, Germanistik, 
Geschichte, Islamwissenschaft/Iranistik, Japanologie, Klassische Archäologie, Klassische 
Philologie, Musikwissenschaft, Ostasiatische Kunstgeschichte, Osteuropastudien, 
Pflegewissenschaften, Philosophie, Psychologie, Religionswissenschaft, Romanistik, 
Semitistik, Sinologie, Slavistik, Sportwissenschaft, Südasienwissenschaften, Transcultural 
Studies, Übersetzen und Dolmetschen, Ur- und Frühgeschichte/Vorderasiatische 
Archäologie 

 
 شْرای ُطتَ ی علوی چیطت؟

شورای هسته ی عملی اجتماع اعضای یک یا چند دانشکده با محوریت رشته هاست. این شورا وظیفه ی توسعه و سازماندهی 
دارد و این وظایف را در چهارچوب رشته  مربوط به آنها را برعهدهپیشنهادات و ایده های مرتبط با تحصیل، تدریس و وظایف 

های مربوط به انجام می رساند. شورای هسته ی علمی به ویژه مدیریت کمیسیون دانشجویی را در انجام وظایف خود یاری می 
 نماید. ترکیب شورای هسته ی علمی به شرح زیر می باشد:

 سه نفر از مدرسین تمام وقت دانشگاه 

 نفر از نمایندگان همکاران آکادمیک سه 

 سه نفر از دانشجویان 

 دو نفر از نمایندگان مدیریت اجرایی و فنی 
 در رشته هایی که کمتر از سه کرسی علمی دارند، تعداد اعضا به تناسب کاسته می شود.

 
 
 

 
 
 

 
 

 چرا ىستو ی علمی؟

 :پس زمینه
در مرکز شهر،  دانشکده فلسفه، دانشکده ی زبان شناسی و دانشکده ی در رشته های مرتبط با سه دانشکده ی متفاوت مستقر 

رفتارشناسی و مطالعات فرهنگی، تا کنون امکان اعمال نفوذ توسطه همه ی اصناف دانشگاهی )اعم از اساتید و دانشجویان، تاسیسات، 
ه ای اتخاذ می شوند، اما از لحاظ حقوقی مسئولین فنی و ...( وجود نداشت. البته در سطح رشته ای تصمیمات اساسی در سطح رشت

اختیار تصمیم گیری با دانشکده هاست. این ساختار باعث می شود که برای مثال در بسیاری از رشته ها در مقطع کارشناسی، به دلیل 
نجام شود، چرا که م افقدان اثرگذاری دانشجویان در فرایند تصویب برنامه های درسی، با صرف هزینه های بسیار باال اصالحات الز

سیاست گذاری پیش از تصویب این برنامه ها ممکن نبوده است. به منظور جلوگیری از مشکالتی از این دست و پیش گیری از صرف 
و برای بهبود کیفیت تحصیل و تدریس  رشته ها به وجود می آمد، مدیریتارتباط کارآمد در  فقدانهزینه های غیرضروری که به دلیل 

در دانشگاه، شورای هسته ی علمی تاسیس می شود. در دانشکده های دادای رشته های کم دانشجو مانند دانشکده ی شیمی و زمین 
عملی  شناسی، کمیسیون های دانشجویی برای رسیدگی به مسائل مربوط به تحصیل و تدریس تشکیل شده اند. چرا که در این موارد نیاز

 به شوراهای هسته ی علمی وجود ندارد.

 
 حوزه فعبلیت شورای ىستو ىبی علمی:

شوراهای هسته ی علمی در این حوزه ها همفکری و همکاری می 
 کنند:

طراحی و تکمیل فرآیند پذیرش و ساختار تحصیلی و  .1
 .امتحانی در رشته های مختلف

به کارگیری منابع مالی درنظرگرفته شده و تخصیص  .2
 .ای دانشگاه برای تحصیل و تدریسفضاه

 طراحی دروس ارائه شده و برنامه های تحصیلی .3
 .ارزشیابی عملی .4
درباره ی ساختاردانشگاهی و اعالم مواضع رسمی  .5

 .کرسی های علمی
اطالع رسانی به اعضای رشته ها درباره ی کار شورای   .6

هسته ی علمی و امکانات و فرصت های همکاری رای 
 .دهندگان و منتخبین

 
 چو کسبنی می تواننذ رای بذىنذ، چو کسبنی می تواننذ نبمسد شونذ؟

در هر رشته، همه ی مدرسین تمام وقت و دانشجویان در دوره های تحصیلی متفاوت امکان اعالم نامزدی و رای دادن دارند. صرف 
 ی را از اینجا تهیه کنید:فرم نامزد نظر از اینکه رشته ی مورد نظر به عنوان رشته ی اصلی یا جانبی افراد باشد.

http://www.fsk.uni-hd.de/fachrat-kandidaturformular 

 
 زمبن و مکبن انتخبببت:

خْاُذ ثْد. زهبًِبی هرثْط  ثَ رشتَ ُب تْضط خْد آًبى تعییي ّ اعالم  3102ّ ژاًْیَ  3102ثبزٍ زهبًی رای گیری ثیي ًْاهجر 

 سار خْاُذ شذ. در ُر رشتَ اًتخبثبت در داًشکذٍ ی هرثْط اًجبم خْاُذ گرفت.خْاُذ شذ. اًتخبثبت ثَ صْرت غیر هتورکس ثرگ
 مسئول سبزمبنذىی و اجرای انتخبببت کیست؟

در ُر رشتَ، ُطتَ ی علوی آى رشتَ هطئْلیت ضبزهبًذُی ّ اجرای اًتخبثبت را ثرعِذٍ خْاُذ داشت. کٌفراًص ُطتَ ُبی علوی 

Fachschaftskonferenz ی اًتخبثبت )فِرضت ُب، تعرفَ ُب ّ غیرٍ( را ثرعِذٍ دارد.هطئْلیت ُوبٌُگ 
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