הזמנה לתלמידים מצטיינים
להגיש מועמדות למערכת כתב העת

עורכת כתב העת :ד”ר גילה שטופלר
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מזמין תלמידים מצטיינים להגיש מועמדות לשמש כחברים
במערכת כתב העת  Law and Ethics of Human Rights. LEHRהינו אחד מכתבי העת
המשפטיים המובילים בעולם ומדורג במקום השלישי בעולם באימפקט פקטור מבין  657כתבי
עת משפטיים בינלאומיים (לא אמריקאיים)* .חברי המערכת יזכו להזדמנות ייחודית להשתתף
בסדנת חוקרים בינלאומית עם החוקרים המובילים בעולם ,להיחשף למחקר העדכני ביותר,
ולהשתתף באופן פעיל בעיצובו של השיח האקדמי המשפטי ברמה העולמית.
המרכז האקדמי מוציא לאור מזה עשור את כתב
העת ,Law and Ethics of Human Right
שנוסד על ידי דיקן הפקולטה למשפטים,
פרופ’ משה כהן-אליה ,והתבסס כאחד מכתבי
העת המשפטיים המובילים בעולם.
כתב העת מזמין סטודנטים מצטיינים בעלי הבנה
טובה בשפה האנגלית להשתלב במערכת כתב
העת במסגרת לימודיהם לתואר .החברות במערכת
כתב העת מאפשרת לתלמידים להתוודע מקרוב
למהות המחקר המשפטי .התלמידים שייבחרו
כחברי המערכת יוזמנו לנכוח בסדנת חוקרים
בינלאומית שתעסוק בנושא “דת ,מדינה וזכויות
האדם” ותתקיים בינואר  .2015בסדנא ישתתפו
טובי החוקרים בנושא מהעולם ומישראל אשר יציגו
מאמרים חדשניים מפרי עטם .לאחר הסדנא יוגשו
המאמרים לשיפוט לקראת פרסום בכתב העת.
חברי המערכת ייטלו חלק בהערכת המאמרים,
בבחינת תוקף הטיעונים המופיעים בהם ואופן
ביסוסם ,ובהכנת המאמרים הנבחרים לפרסום.
עבודת המערכת נעשית בהנחיית עורכת כתב
העת ,ד“ר גילה שטופלר.

היקף אקדמי
חברים במערכת כתב העת יהיו פטורים ,לפי המלצת העורכת
ובאישור הדיקן ,מלימוד קורסי בחירה משפטיים בהיקף של 4
נקודות זכות עבור שנת חברות במערכת .החברות במערכת כתב
העת תצוין בגליון הציונים של התלמיד .כהונת המערכת תימשך
עד לסיום הוצאת החוברת השנתית (גם אם הדבר ימשך לאחר
סיום שנת הלימודים).

מפגשים
חברי המערכת ייפגשו לפגישת היכרות אחת בתחילת השנה ,יהיו
נוכחים במשך יומיים רצופים בכנס הבינלאומי בנושא דת ומדינה
שייערך במרכז האקדמי וכן ייפגשו לפגישה משותפת עם העורכת
הטכנית של כתב העת .מלבד זאת ,רוב העבודה תתבצע באופן
עצמאי ובפגישות אישיות שיתואמו מול עורכת כתב העת.

הגשת מועמדות
חברי המערכת ייבחרו בקפידה על ידי עורכת כתב העת על
בסיס תחרותי על סמך הצטיינות בלימודים ,ראיון אישי ונתונים
רלוונטיים נוספים .אין צורך באנגלית שוטפת ,או ביכולת כתיבה
טובה באנגלית ,אך יש צורך בהבנה טובה של השפה .תלמידי שנים
ב‘ ו-ג‘ המעוניינים לשמש כחברי מערכת יגישו את מועמדותם
במהלך חופשת הקיץ .יש לצרף מכתב פנייה קצר ,קורות חיים
עדכניים וגליון ציונים .מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.
להגשת מועמדותgaly@clb.ac.il :

מועד אחרון להגשת מועמדות2.9.2014 :

* על ידי דירוג כתבי העת המשפטיים של אוניברסיטת
 Washington Leeהאמריקאית.
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