המרכז לקריירה

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת
בר-אילן ניצבת בחזית המחקר
המשפטי בישראל ובעולם.
הפקולטה חרתה על דגלה מצוינות
וחדשנות במחקר ובהוראה,
ומחויבות עמוקה לחברה ולמשפט
הישראליים .במשך חמישים
שנותיה הפקולטה מתפתחת
ומתחדשת במחקר ,בתוכניות
לימוד חדשות וחדשניות ,בקשרים
בינלאומיים ,בהוראה ,בהקמת
מרכזים ועוד.
המרכז לקריירה ולקשרי קהילה
בפקולטה למשפטים מלווה את
הסטודנטים והסטודנטיות לאורך
הליך חיפוש ההתמחות המתאימה
ביותר עבורם .הליווי מתחיל מהיום
הראשון ללימודים ,דרך מפגשים
אישיים ,הדרכה ,הכוונה ,אירועי
ההשמה ועד למציאת מקום
ההתמחות .מטרת המרכז לסייע
לסטודנטים ולסטודנטיות להתכונן
לתקופת ההתמחות ולהכיר את
המעסיקים העתידיים שלכם;
המשרדים האיכותיים והמובילים
בישראל במגזר הפרטי והיחידות
השונות במגזר הציבורי.

שנה א'  -זרקור
לפעילות המרכז
במהלך השבוע
הראשון ללימודים
יתקיים מפגש זרקור
לפעילות המרכז
ובו יוצגו כל תחומי
הפעילות.

הכרת תחומי ההתמחות השונים
בעולם המשפט
היכרות עם תחומי ההתמחות
הקיימים בעולם המשפט ,היכרות
עם המשרדים במגזר הפרטי
והגופים השונים במגזר הציבורי,
במטרה לגבש כיוון לתחום
ההתמחות.

פגישות אישיות,
הדרכה ,הכוונה
וסיוע בכתיבת
קורות חיים

יריד ההתמחויות השנתי
פעילות השיא של מרכז ההשמה
של הפקולטה הוא יריד ההשמה
המתקיים מדי שנה בחודש דצמבר.
ביריד משתתפים כשבעים מעסיקים,
מהמובילים במגזר הפרטי והמגזר
הציבורי .במהלך היריד מתקיימים
מפגשים אישיים ושיחות היכרות
ראשונית עם הסטודנטים
והסטודנטיות בפקולטה.

פאנלים ואירועי זרקור
עם מעסיקים מובילים
מהמגזר הפרטי והמגזר
הציבורי

הרצאות וסדנאות מקצועיות
בתחום הקריירה והתעסוקה
כחלק מפעילות המרכז יתקיימו
הרצאות וסנאות של מומחים
בפיתוח קריירה ,שפת גוף,
עמידה מול קהל ועוד.

שיעורים ומפגשים
אישיים להכנה
להתמחות

סימולציות לקראת הראיונות
בראיון עבודה מבקש המראיין לשאול שאלות משפטיות
מקצועיות ולהתרשם מהאופן בו המרואיין מתנסח
ומשפת הגוף שלו.
המרכז לקריירה מסייע לסטודנטים בהכנה לקראת
תקופת הראיונות באמצעות הדרכות ,סימולציות,
הדגמות ועוד.

ליווי בשבועות
הראשונים
להתמחות

ליווי במהלך
שבוע הראיונות
ליווי ותמיכה במהלך קבלת ההחלטה
היכן להתמחות
קיימות לא מעט התלבטויות ושאלות
בתהליך קבלת ההחלטה היכן
לההתמחות .המרכז יסייע לכם
להבין אילו נושאים חשוב לשקול כדי
למצוא את ההתמחות המתאימה לכם
ולשאיפות שלכם ככל שניתן.

אירוע סיום
בסוף שנה ד'
ללימודים
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