לקפוץ
למים
תואר שני במשפטים עם התמחות
בדיני ים ומשאבי הסביבה הימית
(למשפטנים וללא משפטנים)
תכנית משותפת של הפקולטה למשפטים
וביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני

תכנית ייחודית
גם ללא משפטנים
מלגות למתאימים

אוניברסיטת חיפה נבחרה ע"י ות"ת
להוביל את הקמת המרכז הישראלי
לחקר הים התיכון

פעילות האדם וצרכי הפיתוח של הסביבה הימית והחופית יוצרים שורה של אתגרים משפטיים וסביבתיים חדשים שמדינת ישראל תידרש להתמודד
איתם בעשורים הקרובים.
מה תפקידה של המדינה בניהול משאבי טבע? כיצד בונים אסטרטגיה ימית לים התיכון? מהם האיומים והשפעות האדם על הסביבה הימית?
מה ההשלכות של מבני שוק שאינם תחרותיים על הסביבה ומשאביה? מה מעמדם המשפטי של משאבי הטבע במים הכלכליים של ישראל?
כיצד נלחמים בפיראטיות? מה ההשלכות המעשיות של המשפט הבינלאומי על ההסדרה של הסביבה הימית בישראל? כיצד מתפתחים מאגרי הנפט
והגז בים ומהם שלבי החיפוש והפיתוח של מאגרים אלה?
אלה רק מקצת מן השאלות המעסיקות היום את מקבלי ההחלטות ואת התעשייה הפרטית בישראל .על מנת לתת תשובות לשאלות אלה יש צורך
בהבנת העקרונות המורכבים הנוגעים לממשק שבין תחומי המשפט והמדע.
התכנית הייחודית לתואר שני במשפטים עם התמחות בדיני ים ומשאבי הסביבה הימית הינה תכנית רב תחומית המשלבת את תחום המשפטים ומדעי
הים ונועדה להקנות כלים להתמודדות עם סוגיות מורכבות בתחום ניהול הסביבה הימית .התכנית מבוססת על שיתוף פעולה ייחודי בין בית הספר
למדעי הים ע"ש צ'רני והפקולטה למשפטים ,המאפשר לשלב בין תחומי הידע השונים וליצור ממשק ביניהם.

עיקרי התכנית:
•התכנית מיועדת למשפטנים וללא משפטנים מהמגזר הציבורי והפרטי ,בוגרי תואר ראשון במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל ,אשר
סיימו את לימודיהם בציון סופי של  80לפחות ,המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בסוגיות משפטיות ומדעיות הנוגעות לסביבה הימית של ישראל.
•לבוגרי המסלול ללא משפטנים יוענק תואר שני במשפטים ( .)M.A.מסלול זה מותנה בסמסטר מקדים של השלמות בפקולטה למשפטים,
הכולל קורסי מבוא בתחום המשפט הציבורי ,הפרטי והבינלאומי בהיקף של  24שש"ס.
הערה :בוגרי המסלול ללא משפטנים יוכלו להשלים בהמשך תואר ראשון במשפטים ( .)LL.B.בכפוף לתנאי קבלה.
•לבוגרי המסלול למשפטנים יוענק תואר שני במשפטים ׂ(ׂ.)LL.M.
•הלימודים יתקיימו בשני ימי לימוד מרוכזים במשך  4סמסטרים רצופים.
•התכנית (ללא השלמות) הינה בהיקף של  32שש"ס במסלול ללא תזה ו 28-שש"ס במסלול עם תזה.
•התכנית בהשתתפות מומחים מובילים מהארץ ומהעולם .במסגרתה יילמדו נושאים המצויים בחזית העשייה ובין היתר ,דיני הים (,)Law of the Sea
משפט ימי ( ,)Maritime Lawסוגיות מדעיות בפיתוח הים ,אסטרטגיה ימית ,דיני נפט וגז ,דיני איכות הסביבה ומשפט סביבתי בינלאומי ,ועוד.
•מלגות למתאימים

