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The Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas at Tel 
Aviv University, Israel, invites applications for a tenure-track position in the field 
of the History and/or Philosophy of the Human / Social Sciences, broadly 
construed. The appointment will be effective from October 2017 and the rank 
offered will be based on the candidate’s qualifications. 
The Cohn Institute seeks candidates who conduct independent research into 
fundamental questions in the Human / Social Sciences from the 19th century to the 
present. The position requires teaching in Hebrew, which the successful 
candidate will be expected to do by the beginning of the third year of 
employment. Candidates must hold a Ph.D., or receive a Ph.D. before filling the 
position. 
Salary and conditions will conform to Tel Aviv University regulations. 
Appointment procedures will be carried out according to the rules and regulations 
of Tel-Aviv University and are subject to the approval of the University 
authorities. 
Applications should include (a) a letter of intent, (b) an updated CV with a list of 
publications, (c) samples of publications or other written work, (d) current 
research plans, (e) reports on teaching experience, (f) and a list of potential course 
topics for the Cohn Institute. Three letters of recommendation of senior scholars 
should be sent directly to the Cohn Institute. All application materials should be 
addressed to: 

Professor José Brunner  
Director, Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and 
Ideas  
Tel Aviv University  
Tel Aviv 69978, Israel 
cohn@post.tau.ac.il 

Applications, including all supporting material, should reach the Cohn 
Institute by April 3, 2017. Letters of recommendation should reach the 
Institute by April 19 at the latest.  
The position is open to all candidates. The appointment will be based on the 
candidate’s qualifications and the needs of the Cohn Institute, and is conditional 
upon approval by Tel Aviv University. The Cohn Institute, the Faculty of 
Humanities or Tel Aviv University are not obligated to appoint any of the 
candidates who apply for the position. 
Questions and inquiries should be sent by email to cohn@post.tau.ac.il.  



 /הסגל בכיר /תמשרה פנויה לחבר
 פילוסופיה של מדעי האדם / חברהוו/או היסטוריה ב

 
עמדות/ים למשרה מחפש מומכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות 

במשמעות הרחבה  פילוסופיה של מדעי האדם / חברהה/או תקנית בתחום ההיסטוריה ו
הדרגה ח, ושנת הלימודים תשע"ראשית בייכנס לתוקפו  מינויה של מושגים אלה.

 של המועמד/ת./ו האקדמית תיקבע על פי כישוריה
בשאלות יסוד של מדעי בעלי יכולת לבצע מחקר עצמאי  מכון כהן מעוניין במועמדות/ים

. המשרה פתוחה למועמדות/ים בעלות/י תואר עד היום 19-מהמאה ה האדם / החברה
 שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדות/ים 

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, 
 בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. 

, , כולל רשימת פרסומיםמעודכנים  םקורות חיי(ב) מכתב מלווה, בפניות יש לכלול: (א) 
מחקר  (ה) תכוניותהוראה,  דו"חות(ד) מבחר עבודות, נבחרים או  פרסומים(ג) 

כמו כן נדרשים מכתבי של קורסים שיילמדו במסגרת מכון כהן.  רתיאו(ו) ת, ויועכשו
אל המכון המלצה משלושה חוקרות/ים בעלות/י מעמד אקדמי בכיר שיישלחו ישירות 

 א"ל אל:ויש לשלוח בדואר או בד המלצהאת הפניות ואת מכתבי ה ידי הכותבות/ים.-על
 ז'וזה ברונר פרופ' 
 מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונותראש 

 אוניברסיטת תל אביב 
 69978תל אביב 

cohn@post.tau.ac.il 
על   .2017באפריל  3הפניות, כולל כל החומרים הנלווים, להגיע אל מכון כהן עד העל 

 באפריל לכל המאוחר.  19ע למכון כהן עד המכתבי ההמלצה להגי
המשרה פתוחה לכל המועמדות/ים. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת 

 אין המכון, הפקולטההאוניברסיטה.  , ובכפוף לאישור /ה וצרכי מכון כהןםהמתאי
 כלשהי. פניהלמדעי הרוח או האוניברסיטה מחויבים לקבל 

 .cohn@post.tau.ac.ilשאלות ניתן להפנות בדואל ל 


