תוכנית אמי”ר למצטיינים במשפטים
אחריות ,מקצועיות ,יסודיות ו”ראש גדול”

המרכז האקדמי מזמין אתכם ,התלמידים המצטיינים ,להשתתף בתכנית אמי”ר  -תכנית דו
שנתית ייחודית ,החותרת להעניק לכם כישורים אינטלקטואליים ומקצועיים יוצאי דופן,
ולהכשיר אתכם להתמחות במקומות הנחשקים ביותר בעולם המשפטים בישראל ובעולם.
מדי שנה ,בתום שנה א’ ,אנחנו בוחרים קבוצה
נבחרת של כ 25-תלמידים מעולים להשתתף
בתכנית.
על התלמידים המשתתפים בתכנית לבחור לפחות 8
נקודות זכות מתוך חבילת קורסי העילית הבאים (במהלך
שנה ב’ ו-ג’):
1 .1חברות במערכות של אחד משני כתבי העת
היוקרתיים של המרכז האקדמיLaw and Ethics of :
 ,Human Rightsועלי משפט.
2 .2סדנאות מחקריות :הסדנה למשפט מסחרי ,וסדנת
זכויות האדם.
3 .3קורסים בשפה האנגלית המועברים על ידי
מרצים בעלי שם מהעולם ומישראל ,כולל מרצים
מאוניברסיטאות שיקגו ,בראון ו .NYU
4 .4תכניות חילופי תלמידים (שיקגו-קנת ,איווה),
התמחות קלינית בהרווארד ,מסלולים מואצים לתואר
שני ול  JDבארצות הברית.
5 .5קורסים של המרכז האקדמי המתקיימים בחו”ל:
באוקספורד ,בפריז ,בקאסל (גרמניה) ,ובתחרות בתחום
המשפט המסחרי הבינלאומי בוינה.
השתתפות בתכנית איננה מונעת מתלמיד להיות חלק
מאחת מחטיבות הלימוד בפקולטה.

WWW.CLB.AC.IL 03-6000800
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,רח’ בן גוריון  ,26רמת גן

בשנה ג’ ,לקראת המרוץ אחר מקום ההתמחות היוקרתי,
נכשיר אתכם לעולם המעש המשפטי .נקיים סיורים
במשרדי עורכי דין מובילים ,ובנוסף ,יתקיימו מפגשים עם
עורכי דין מובילים מהמגזר הפרטי והציבורי ,וביניהם נציגי
משרדים מובילים אשר במהלכם יפרטו תחומי עיסוקם
בכלל ועבודת המתמחה בפרט.
ראוי לציין כי התוכנית זכתה להצלחה רבה ,ובוגרי התכנית
השתלבו בשנים האחרונות באופן מרשים במשרדים
מסחריים מובילים וביחידות המובחרות של משרדי
הממשלה השונים.
בשל הביקוש הרב לתוכנית ,הסטודנטים שייקחו בה חלק
ייבחרו לאחר ראיון אישי ומשפטי מעמיק .תנאי להגשת
מועמדות הינו ממוצע ציונים של  87ומעלה .כן יובאו
בחשבון שיקולים נוספים כגון שליטה בשפה האנגלית,
תואר אקדמי נוסף ,תרומה לקהילה ,יכולות רטוריות ,ועוד.
סטודנטים המעוניינים ליטול חלק בתוכנית ,ולהגיש
את מועמדותם ,יעבירו עד ליום חמישי ה11.9.2014-
למרכז הקריירה:
 .1קורות חיים ותמונת פספורט
 .2גיליון ציונים מעודכן
 .3מכתבי המלצה (במידה שיש ברשותכם)
 .4עבודה מייצגת

