'שנה ג
סמסטר א
ראשון
8:00-9:00

9:00-10:00

סמסטר ב

ינש
סמינריון חוקתיות ללא
חוקה

ישילש
סמינריון הפוליטיקה
הכלכלית של החקיקה

משפט פלילי בינלאומי

יעיבר

דיני צרכנות

ישימח

ישיש
8:00-9:00

סמינריון יישוב סכסוכים
בדרכים חלופיות

9:00-10:00

10:00-11:00

13:00-14:00

11:00-12:00

משפט בינלאומי פרטי
סדנה בדיני הסחר הבינ" קליניקה לאכיפת חיובים
וחדלות פירעון
ל

קליניקה להגנת הצרכן

סדנת זכויות החולה

קליניקה לזכויות
נאשמים וחשודים

12:00-13:00

קליניקה לסיוע משפטי
לנזקקים

סמניר מחלקתי

14:00-15:00
15:00-16:00

דיני מיסים

דיני מע"מ

סמינריון חיסיון מפני
הפללה עצמית

עוולות מסחריות

עבירות צווארון לבן

סמינריון תאגידים
וקהילות

דיני תכנון ובניה

מיסוי מקרקעין

סמינריון משפט פרטי
השוואתי

משפט ומגדר

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

סדר דין אזרחי

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

דיני מכרזים

סמינריון מפגש הלכות

מבוא לדיני בריאות

13:00-14:00

מדיניות ההפללה )פעם
)בשבועיים

דיני מעצרים

סדנת ליטיגציה מנהלית
קליניקה לאכיפת חיובים
וחדלות פירעון

קליניקה להגנת הצרכן

סדנת זכויות החולה

14:00-15:00

16:00-17:00
היבטים פילוסופים-
משפטיים של רב-
תרבותיות
דמוקרטיה ,סובלנות
וזכויות אדם

דיני השותפות והניסיון
במשפט הפלילי

הוצאה לפועל

משפט האיחוד האירופי

קליניקה לזכויות
נאשמים וחשודים

קליניקה לסיוע משפטי
לנזקקים

משפט מוסלמי
משפט נוצרי

משפט עברי

סמינר מחלקתי

דיני מיסים

בחירה ) 3נ"ז( אשכול
21

דיני ביטחון סוציאלי
הפשע המקוון
תיגבורים והשלמות

דיני חינוך

19:00-20:00

סמינריון במשפט
בינלאומי

20:00-21:00
21:00-22:00

דיני בנקאות

) -קורסים ללא שיבוץ )שנתי

)הלכה למעשה ) 4נ"ז
)משפט מבוים ) 4נ"ז

'אתיקה מקצועית ב

סמינרים

דיני איכות הסביבה

קניין רוחני

סדר דין אזרחי

17:00-18:00
18:00-19:00

ישילש

ישימח

טכנולוגיה בשירות
האדם

בחירה ) 2נ"ז( אשכול
15

15:00-16:00

סדנת ליטיגציה אזרחית

ילדים ונוער במשפט

סוגיות במקרקעין
סוגיות משפטיות של
טיפול בקטינים

ניסוח מסמכים משפטיים
))קב' 2

10:00-11:00

תיגבורים והשלמות

11:00-12:00
12:00-13:00

ןושאר

ינש
היבטים פילוסופיים
והשוואתיים של חופש
הביטוי

ניסוח מסמכים משפטיים
))קב' 1

יעיבר

ישיש

משפט ברשת

לשון הרע והגנת
הפרטיות

סדנת ליטיגציה פלילית

הגנה על אינטרסים
מיוחדים בנזיקין

סוגיות במשפט פלילי
מהותי ,דיוני וראייתי

דיני בעלי חיים

רגולציה מנהלית

אמצעי תשלום ומסמכים
סחירים

חברות ויחידים בקשיים

