בית הספר למשפטים
ע"ש חיים שטריקס
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בית הספר למשפטים
ע"ש שטריקס

תואר שני במשפטים LL.M.
במתכונת מרוכזת המותאמת לעורכי דין בשירות הציבורי

ית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס הוקם בשנת  ,1990והוא המוסד האקדמי הפרטי הראשון שהעניק
לבוגריו תואר ראשון במשפטים ( )LL.B.ותואר שני במשפטים (.)LL.M.

בית הספר מעמיד לטובת הסטודנטים את אנשי הסגל ,החוקרים והמרצים הבולטים בתחומם ,המובילים את
בוגרינו להישגים ברמה הגבוהה ביותר.

ע

ורך דין או משפטן אשר בוחר להמשיך ללימודי תואר שני עושה זאת משתי סיבות עיקריות :הרחבת הדעת
		
והעמקה בתחומי עניין משפטיים הקרובים לתחום העיסוק ,ורכישת כלים מקצועיים לקידום
הקריירה המשפטית.

מתוך הבנת הצרכים הללו מציע בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס תכנית לימודים לתואר שני :LL.M.

תואר שני במשפטים ()LL.M.

תואר שני ( )LL.M.מחקרי (עם תזה)

תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה ,סמינריונים ייחודיים
וקורסי בחירה .במסגרתה מציע בית הספר אפשרות להרכיב
את תכנית הלימודים על פי תחומי העניין המשפטיים ,ובהם:
משפט מסחרי ,משפט פלילי ,משפט ציבורי ועוד .תכנית
הקורסים*:
שם המרצה
ש"ס
לימודי חובה  8 -ש"ס
 2פרופ' ארנה בן-נפתלי
משפט ,תרבות וזכויות אדם
יישוב סכסוכים ,הליכים
 2ד"ר קרני פרלמן
ותפקידים חדשים

תכנית התואר השני המחקרי ,בהיקף של  32ש"ס ,מיועדת לבוגרי
משפטים מצטיינים.
תלמידים שיתקבלו למסלול זה ישתתפו בסדנת תזה שמטרתה
להעמיק את הידע בכלי מחקר מגוונים וללוות את התלמידים
בתהליך המחקר.
לכל תלמיד בתכנית התואר השני המחקרי ימונה מנחה אישי מקרב
חברי סגל בית הספר ,בהתאם לתחום המחקר.

דיני קניין רוחני

 2פרופ' אורית פישמן-אפורי

אחריות תאגידית

 2גב' קרן ליפינסקי-קלע

לימודי ליבה  12 -ש"ס סמינרים ייעודיים לעובדי שירות ציבורי
סמינר מחקרי לתלמידי מוסמך  6פרופ' יובל מרין
סמינר נוסף מתוך רשימה
6
המפורסמת בידיעון
לימודי בחירה  16 -ש"ס
קורסי בחירה במשפט ציבורי,
פלילי ,משפט מסחרי ,משפט
אזרחי ,משפט וחברה ועוד.
בנוסף ,ניתן להשתתף בקורס
ממגוון קורסי הקיץ בחו"ל
סה"כ

מלגה יוקרתית**
לקורס בינלאומי ייחודי במשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת
וירצבורג ,גרמניה.

בתכנית הלימודים לתואר :LL.M.
16

• ניתן להשלים את הלימודים במהלך שנה קלנדרית אחת
• שעות הלימוד מרוכזות וניתן לשלב עבודה ולימודים
• אפשרות ללמוד קורסי קיץ בחו"ל
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* תכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם להחלטת ועדת
ההוראה של בית הספר.
** תוענק לעשרת הראשונים ,אשר יממשו את זכאותם ללימודים
בשנה"ל תשע"ח.

• סטודנטים מצטיינים יוכלו להשלים תואר שני עם
עבודת גמר (תזה)
• שכ"ל אוניברסיטאי
• תכניות  LL.M.מיועדות לבוגרי תואר ראשון במשפטים
1

