תוכנית אמי"ר למצטיינים

אחריות ,מקצועיות ,יסודיות ו"ראש גדול"

המרכז האקדמי מזמין אתכם ,התלמידים המצטיינים,
להשתתף בתכנית אמי"ר -תכנית דו שנתית ייחודית ,המשלבת
פיתוח כישורי מנהיגות ,רטוריקה ושכנוע ,ביחד עם תכנית
השמה במשרדי עורכי הדין המובילים בישראל.
התוכנית תכלול בשנה ב' קורס בנושא רטוריקה.
מטרות הקורס הינן הקניית מיומנויות להעברה
אפקטיבית ואתית של מסרים בכתב ובעל פה ,כמו גם
מיומנויות הקשורות בניתוח תוכן ,בהבנה ובניתוח של
תורות השכנוע .הקורס יועבר על ידי מרצים מומחים
שונים ויכלול בין היתר סדנה דיבור בפני קהל ,אשר
תונחה על ידי איש תקשורת בכיר .היקף הקורס הינו 4
נ"ז אקדמיות.
בשנה ג' ישולב בתוכנית מערך ההשמה של המרכז,
אשר יפעל לחשיפת הסטודנטים המצטיינים לעולם
המשפט המעשי ,ובעיקר למיקומו של המתמחה
ותפקידיו הלכה למעשה.
במסגרת התוכנית יקבלו הסטודנטים ,בין היתר ,מידע
בנושאים של חיפוש מקום התמחות וכן מידע מקצועי
מנקודת מבטו של המתמחה ,שיכלול כתיבה
משפטית ,חיפוש משפטי ועוד .בנוסף ,יתקיימו
מפגשים עם עורכי דין מהמגזר הפרטי והציבורי,
וביניהם נציגי משרדים מובילים אשר במהלכם יפרטו
תחומי עיסוקם בכלל ועבודת המתמחה בפרט.
ראוי לציין כי התוכנית זכתה להצלחה רבה ובארבע
השנים החולפות התקבלו לראשונה בהיקף גדול בוגרי
התוכנית למשרדים מסחריים מובילים וליחידות
המובחרות של משרדי הממשלה השונים.

התוכנית תונחה בשנתה הראשונה ע"י ד"ר רויטל עמירן.
ובשנתה השנייה על ידי עו"ד רונן הרפז ממשרד ברקמן,
וקסלר ,בלום ושות'; ועל ידי צוות ההכוון התעסוקתי.
השיעורים יתקיימו:
בסמסטר א' ביום שני בשעות .17:00-18:00
בסמסטר ב' ביום שני בשעות .18:00-19:30
בשל הביקוש הרב להשתתף בתוכנית ,הסטודנטים
שייקחו בה חלק ייבחרו לאחר ראיון אישי ומשפטי .תנאי
להגשת מועמדות הינו ממוצע ציונים של  85ומעלה.
זאת ועוד ישקלו קריטריונים נוספים )כגון :ידע בשפה
האנגלית ,תואר אקדמי נוסף ,תרומה לקהילה וכו'(.
סטודנטים המעוניינים ליטול חלק בתוכנית ,ולהגיש את
מועמדותם ,יעבירו עד ליום א' ה 1.9.13-למזכירות שנה ב'
או להכוון התעסוקתי את המסמכים הבאים:
<< קו"ח ותמונת פספורט.
<< גיליון ציונים מעודכן.
<< מכתבי המלצה.
<< עבודה לדוגמא.
לפרטים נוספים על הפרויקט ,הנכם מוזמנים ליצור קשר
עם צוות ההכוון:
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