מערכת שעות לתואר שני "רגולציה ומדיניות סביבתית"  -שנה"ל תשפ"א
יום
שעות
08:00-10:00

חמישי

רביעי
סמסטר א
 -75-142השלמה לבוגרי משפטים
מבוא לאקולוגיה

סמסטר ב
 -75-735-01בחירה
גאוגרפיה התנהגותית

10:00-12:00

סמסטר א
 – 75-221-01השלמה לבוגרי משפטים/חובה לבוגרי ג"ג
מבוא לאיכות הסביבה

סמסטר ב
 -75-012השלמה לבוגרי משפטים
מבוא לגאוגרפיה של יישובים עירוניים

12:00-14:00

סמסטר א
99-9023-01חובה שנה א'
רגולציה וסביבה :מאסדרה מדינתית לאחריות תאגידית

סמסטר ב
 99-532דיני תכנון ובנייה חובה שנה א'

14:00-16:00

סמסטר א
 75-871-01חובה שנה א'
גישות במדיניות סביבתית

סמסטר ב

סמסטר א

 -75-958השלמה לבוגרי משפטים
מבוא לאקולוגיה פוליטית

 99-9061-01בחירה -רגולציה סביבתית -GIS
ד"ר אלי יצחק

16:00-18:00

סמסטר א

סמסטר ב
 -75-951-01חובה שנה א'
כלכלה סביבתית

סמסטר א
 – 99-6720-06בחירה
מבוא לדיני נזיקין

99-9043-01חובה לשנה א'
מבוא למשפט ומדיניות סביבתית
18:00-20:00

סמסטר א

20:00-22:00

סמסטר ב
 -99-9014-01בחירה
הרשות המבצעת – בין הלכה למעשה
99-418-01סמינריון בחירה
דיני שלטון מקומי
 75-696-01בחירה
זיהום שטחים עירוניים :הגורמים והפתרונות

סמסטר א
 99-9060-01בחירה-
ד"ר שירה דסקל

 – 99-9062-01בחירה
תובענות יצוגיות
סמסטר א
99-072-01בחירה
תורת המשפט

רגולציה סביבתית בתעשייה-

סמסטר ב
 -99-9056-01קורס בחירה
" גבולות השוק"– (קורס מרוכז
שיתקיים יום נוסף בשבוע בין
התאריכים )14/3-25/4
סמסטר ב
99-4009-01סמינריון חובה
רגולציה ומדיניות סביבתית

סמסטר ב
 99-9044-01סמינריון בחירה
אדם ,קניין ,סביבה -מערכת היחסים
בין הפרט לטבע בראי המשפט

סמסטר א
 99-072-01בחירה
תורת המשפט (מתוקשב)
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 75-987סמינריון תכניות מתאר בישראל :תכנון ויישום -סמינריון בחירה יתקיים בסמסטר ב' יום ראשון בין השעות  ,16:00-20:00מקנה  2ש"ש
 75-964קורס בחירה מתוקשב "אחריות תאגידית סביבתית" -מקנה  1ש"ש ,סמסטר א'
 99-509קליניקה לרגולציה סביבתית  -תתקיים במהלך כל השנה בימי שני בין  .17-20מס' מצומצם של סטודנטים יוכל להירשם לקליניקה זו כקורס בחירה (מזכה ב 2.5 -ש"ש)
 99-665מבוא למשפט ישראלי  -קורס השלמה לבוגרי גאוגרפיה  -יתקיים בחופשת סמסטר תשפ"א /סמסטר ב' /קיץ
 75-023תכנון בין שימור ופיתוח -קורס בחירה מתוקשב ,סמסטר ב' ,מקנה  1ש"ש
לימודי יסוד ביהדות-יש למלא אחר חובות האונ' .קורסי משפט עברי יתקיימו בחופשת הסמסטר ,בסמסטר ב' (בימי שישי) ובסמסטר קיץ תשפ"א .פרטים לגביהם יישלחו בהמשך.
 99-664משפט ציבורי (השלמה לבוגרי גאוגרפיה) יתקיים בחופשת הסמסטר/סמסטר קיץ/סמסטר ב
 99-763רגולציה קורס בחירה יתקיים בסמס' קיץ תשפ"א 1 -ש"ש
 99-0032קורס בחירה " -"climate change law and governanceמקנה  1נ"ז ,סמסטר ב' ,יום ו' בין השעות 8:00-10:00
המערכת אינה סופית ונתונה לשינויים בהתאם להחלטת המחלקה

