אוסף מידע וקישורים
סטודנטים יקרים!
אספנו עבורכם את כל המידע שחשוב לדעת לקראת תחילת הלימודים בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת חיפה ,וקישורים לאתרי האינטרנט המרכזיים של האוניברסיטה מולם תעבדו .לכל
שאלה נוספת על המידע המופיע כאן מוזמנים לפנות אלינו.
בברכת שנת לימודים מוצלחת,
צוות הקורס מיומנויות משפט ומידע
אתרי אינטרנט חשובים
 פורטל הסטודנטים
 מודל – שנת תשפ"ב
 ספריית אוניברסיטת חיפה
 אפליקציית אוניברסיטת חיפה
 תקנון הלימודים לשנה"ל תשפ"ב
 פייסבוק הפקולטה למשפטים
תכניות ופעילויות בפקולטה למשפטים
 הקליניקות למשפט ושינוי חברתי – משפט ומדיניות חינוך ,יישוב סכסוכים ואוכלוסיות
מוחלשות ,מימוש זכויות אדם בהליך האזרחי ,הקליניקה של הסנגוריה הציבורית ומערכת
המשפט הפלילית ,פמיניזם משפטי ,משפט ,טכנולוגיה וסייבר ,זכויות אדם בחברה.
 תוכניות חילופי סטודנטים
 כתבי העת של הפקולטה – משפט וממשל || דין ודברים
 תוכניות מיוחדות נוספות  -משפט מבוים ,סדנאות וקורסים מעשיים (מידע בידיעון
הפקולטה ובקטלוג הקורסים) .דוגמאות :סדנת מצטיינים ,סדנה בליטיגציה אזרחית,
סדנת משא ומתן ,סדנת משבר אקלים ,קורס מעשי בחטיבת התביעות במשטרת ישראל,
קורס מעשי בלשכה המשפטית של עיריית חיפה ועוד.
 מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים אוניברסיטת חיפה
 פרוייקט הכנה להתמחות
מרכזי מחקר של הפקולטה למשפטים
 המרכז למשפט וטכנולוגיה
 המרכז לחקר סייבר משפט ומדיניות

 פורום פוזן לחקר מחשבה פוליטית יהודית אירופית וישראלית
 הפורום למשפט ,מגדר ומדיניות חברתית
 מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון
 המוקד לחקר שלטון החוק
 המרכז לחקר פשיעה ,משפט וחברה
 הפורום למשפט וחברה
 המרכז הבינלאומי לסיכון ,אחריות וביטוח
 המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה
פעילויות באוניברסיטה
 מועדון הדיבייט של אוניברסיטת חיפה
 מודל האו"ם
 פעילות ציבורית – באוניברסיטת חיפה קיימים תאי סטודנטים ותוכניות אקטיביזם במגוון
נושאים חברתיים ופוליטיים – האחווה הגאה ,קמפוס ירוק ,סמ"ן – סטודנטים מנהיגים
נגישות ,פוליטיקאיות צעירות ,מגמה ירוקה ,חיפאיות – תא לקידום נשים ושוויון מגדרי ,סל"ע
– סטודנטים למען עובדים ,וכן תאים של מפלגות וארגונים על כל הקשת הפוליטית .חפשו
אותם בפייסבוק ובאינסטגרם!
 אגודת הסטודנטים והסטודנטיות
שירותי האוניברסיטה
 הנציבות למניעת הטרדה מינית
 מרכז שירות ותמיכה לסטודנטים של אגף המחשוב והמידע
 נגישות באוניברסיטת חיפה
 מרכז הספורט
שירותי דיקנאט הסטודנטים
 היחידה למלגות
 נגישות ולקויות למידה
 המרכז לפיתוח קריירה
 היחידה למצוינות אקדמית
 היחידה למעורבות חברתית
 היחידה לייעוץ פסיכולוגי
 היחידה למעונות ודיור
 רב הקמפוס
 סיוע לסטודנטים במילואים ,התאמות לסטודנטיות בהריון ואחרי לידה
מפת אוניברסיטת חיפה

