
, 2009-פרופ' אורית קדר היא אם לנדב ופרופסור חברה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית מ

חוקרת פוליטיקה השוואתית ובפרט פוליטיקה אלקטורלית ושאלות של ייצוגיות, התנהגות בוחרים, 

והאיחוד  שיטות בחירה, ומערכות מפלגות. תחומי עניין אחרים שלה הם כמו כן היא עוסקת בשיטות מחקר

האירופי. היא חוקרת שאלות כגון מדוע בדמוקרטיות פרלמנטריות הבוחרים תומכים במפלגות המחזיקות 

בעמדות קיצוניות מאלה שלהם עצמם; מדוע בדמוקרטיות נשיאותיות מפלגת הנשיא מפסידה באופן קבוע 

ו להצביע למפלגות ביניים לרשות המחוקקת; ומדוע הפער המגדרי בהצבעה שעל פיו נשים נט-בבחירות

 .שמרניות וגברים לשמאל התהפך לאורך העשורים האחרונים ברוב הדמוקרטיות המערביות

אביב בהצטיינות, את -היא סיימה את לימודי התואר הראשון במדע המדינה ובכלכלה באוניברסיטת תל

(. עבודת 2003לימודי המוסמך באוניברסיטת בראון ואת לימודי הדוקטורט במדע המדינה בהרווארד )

 Noxon Toppan Award for Best Dissertation in Political Science-הדוקטור שלה זכתה ב

 Voting for Policy, Not Parties: How Voters Compensate מטעם המחלקה בהרווארד. ספרה

for Power Sharing (Cambridge University Press, 2009) זכה ב-Riker Award for Best 

Book in Political Economy מטעם האגודה האמריקאית למדע המדינה. 

בימים אלה היא עובדת על מחקר השוואתי הבוחן את השפעתם של מחוזות בחירה על ייצוג מיעוטים, 

והקרן הלאומית למדע.  ERC הצלחתן של מפלגות ואופיין של מערכות מפלגות. המחקר ממומן על ידי

פורת לחוקר צעיר מצטיין באוניברסיטה העברית והצטרפה למרכז לחקר  היא זכתה בפרס בן 2012בשנת 

 הרציונליות. לפני עבודתה באוניברסיטה העברית היא הייתה חברת סגל במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס

(MIT) ובאוניברסיטת מישיגן שבאן ארבור. 
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