Summer Program

Global Corporate Governance
Kassel – Frankfurt – Berlin

קורס קיץ מרוכז בגרמניה
ברלין-פרנקפורט-קאסל

:נושאי הקורס
German and European Corporate Law
Israeli and US Corporate Law
Economics of Corporate Law

Corporate Social Responsibility

Prof. Yaad Rotem, Dean, Law School

 דיקן הפקולטה למשפטים, פרופ’ יעד רותם:רכז אקדמי

The course provides students with the opportunity
to deepen their knowledge in the field of Corporate
Law, Public & Civil, and gather experience from
practitioners but will also allow them to broaden
their horizon afar the professional sphere.

 מטרתו.הקורס מיועד לסטודנטים המתעניינים בדיני תאגידים
 פרטיות,העמקת הכרותם עם סוגיות משפטיות בדיני חברות
, העומדות כיום על סדר היום המשפטי באיחוד האירופי,וציבוריות
.הברית ובישראל-בארצות

This 2-week course, which will take place in
Germany, is a study program in collaboration with
Kassel Institute of Economic and Business, where
students from both institutions will be studying
together.

 הוא תוצר של שיתוף, שיימשך כשבועיים ויתקיים בגרמניה,הקורס
פעולה ייחודי בין אוניברסיטת קאסל לבין המרכז האקדמי וילמדו
.בו יחד סטודנטים משני המוסדות

Tuition is set for € 250 (while € 600 is subsidized
by the German Government). Excluding flights.
Academic credit: 4 CP as an elective course.
Dates: 3-17 September, 2017

 ולאחר, יורו600 ממשלת גרמניה מסבסדת את הקורס בשיעור של
. יורו250 הסבסוד העלות למשתתף (לא כולל טיסה) היא
. נ”ז מקורסי הבחירה4-הקורס מזכה ב
2017  בספטמבר17-3 :מועדי הקורס

Last date to submit candidacy: 2 April, 2017
Apart from classroom teaching students will also
have the opportunity to visit international law firms
and institutions within the sphere of corporate
governance during two excursions to Frankfurt
and Berlin.

:רישום
.מספר המקומות בתכנית מוגבל
המועמדים מתבקשים לשלוח קורות חיים ומכתב כוונות
: בו יפרטו את התעניינותם בתכנית לדוא”ל,קצר באנגלית
Kassel 2017 : בנושא יש לכתובinternational@clb.ac.il

Enrollment:

There is a limited number of positions.
Students who wish to apply are requested to send
their CV & a letter of intents briefly describing
thier interest in participating in the program, and
email them to international@clb.ac.il under the
subject: Kassel 2017

2017  באפריל2 :מועד אחרון להגשת המועמדות
.שני סיורים לימודיים יתקיימו בסופי השבוע בפרנקפורט ובברלין

