קול קורא–הגשת מועמדות לפרויקט  BIODESIGNבשנת הלימודים
תשע"ח –  15באוגוסט 2017
בהמשך לפרסומים קודמים ,סטודנטיות וסטודנטים למשפטים מוזמנים להגיש מועמדות להצטרפות
לפרוייקט  Biodesignבשנת הלימודים תשע"ח .הגשת המועמדות פתוחה לתלמידי תואר שני,
ולתלמידי תואר ראשון (שנים ג'-ד') ,בפרט כאלה הצוברים נקודות לקראת תואר שני .השתתפות
בפרוייקט מזכה ב –  8נ"ז.
על התכנית:
 Biodesignהוא פרוייקט יוקרתי רב-תחומי שנוצר על ידי האוניברסיטה העברית והמרכז הרפואי "הדסה" ,ומתמקד
בחדשנות בתחומי הרפואה והמכשור הרפואי .התכנית משלבת סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי הרפואה ,מנהל
עסקים ,ביו-הנדסה ומשפטים .באמצעות עבודה מונחית בצוותים הסטודנטים עוסקים בפיתוח מעשי של מוצרים
חדשניים בתחומי הרפואה והמכשור הרפואי ,תוך ליווי צמוד והכשרה בהיבטים מדעיים ,טכנולוגיים ,עסקיים,
ומשפטיים רלבנטיים.
התכנית מועברת על ידי שורת מומחים אקדמיים וקליניים’ מו האקדמיה ומן התעשייה ,ובכלל זה חברי סגל
באוניברסיטה העברית  ,יזמים ,מנהלי חברות ,מפתחי מכשור הרפואי ,ומומחי קניין רוחני .היא מספקת הזדמנות
ייחודית ליטול חלק בתהליכי פיתוח ,יזמות וחדשנ ות בסביבה אקדמית ,ולהיחשף באופן מובנה להיבטים העיוניים
והמעשיים הכרוכים בהם .בנוסף ,התכנית מספקת חוויה ייחודית של שיתוף פעולה בינתחומי ,ושילוב עולם המשפט
עם התפתחויות המצויות בחזית המדע.
מרבית הלימודים מתקיימים באנגלית .רוב המפגשים מתקיימים בהדסה עין כרם או בקמפוס ספרא (גבעת
רם) .לקריאה נוספת על הפרוייקט ותוצריו ראו -ערוץ ה Youtube-של ביודיזיין ,וכן .FoxNews, Times of
Israel, Jerusalem Post

הנחיות להגשת מועמדות:
.1

תלמידות ותלמידים ,המעוניינים/ות להגיש מועמדות לתכנית מתבקשים להגיש את המסמכים והפרטים הבאים,
עד ליום  15באוגוסט :2017
א .קורות חיים  .יש להקפיד לכלול בקורות החיים גם הפרטים הבאים )1( :פרטי התקשרות (לרבות שם
התלמיד/ה באנגלית ,כתובת אימייל עדכנית ,ומספר טלפון נייד); ( )2מידע ביחס לרמת השליטה בשפה
האנגלית; ( )3מידע על רקע מוקדם (אם יש) בתחום הקניין הרוחני  ,לרבות קורסים או סמינרים שנלמדו/נלמדים
בתחום; וכן ( )4סטטוס הלימודים של התלמיד/ה בשנת תשע"ח (שנת לימודים ,תואר ראשון או שני ,חוגים
נוספים).
ב .גיליון ציונים רשמי מהמזכירות מעודכן ,לרבות ממוצע ציונים רב שנתי של כלל הקורסים שנלמדו ונבחנו עד
כה במשפטים.
 .2את המסמכים יש להגיש בעותק קשיח לתיבת הדואר של ד"ר מיכל שור-עופרי בפקולטה– תיבה מספר  ,52עם
העתק לכתובת המייל .michalshur@huji.ac.il
מספר המקומות הוא מצומצם .המעוניינים להגיש מועמדות נא הקפידו להגיש את המסמכים במועד ובאופן
מלא ,בהתאם להנחיות לעיל.

Call for Submissions:
Participation in Biodesign Program—Academic Year
2017/2018 – August 15th., 2017
Following previous information, law students are invited to submit their candidacy for
participation in the BioDesign Program during the 2017/2018 academic year.
Submission is open to LL.M. students / undergraduate students (3rd. & 4th. years),
particularly students accumulating credits for LL.M. The program is a one year, 8 credits
academic course.
About the Program:
Biodesign is a prestigious multi-disciplinary program, created by the Hebrew University of
Jerusalem and Hadassah Medical Center, and focusing on medical innovation. The program
combines medical fellows, bioengineering, business and law graduate students. Working in
tutored teams, the students engage in actual development of medical innovation, while
receiving close tutoring in relevant scientific, technological, business and legal
aspects.
The
program
is
taught
by
Hebrew
University
faculty, clinical
experts,
medical device entrepreneurs, corporate executives, intellectual property experts
and venture capitalists. As such, it provides a unique opportunity to take part in
development, entrepreneurship and innovation processes, in an academic setting. The
program further provides an exceptional opportunity for interdisciplinary collaboration,
combining the legal world with cutting-edge scientific developments.
The program is generally taught in English. Most meeting are held at Hadassa Ein-Karem
Campus and/or at the Safra Campus (GIvat Ram). For further reading about the program
and its products, see – BioDesign Youtube Channel, FoxNews, Times of Israel, Jerusalem
Post.
Submission of Candidacy:
1. Students interested in being considered for participation in the program are requested to
submit the following materials, by August 15th., 2017:
a. CV. Please make sure that your CV contains the following information: 1) contact
details (including name, e-mail address, cellular number);2) English proficiency
level; 3) Background in intellectual property law, if any, including courses/seminars
taken in this field; 4) Status of studies in the 2017/2018 academic year (i.e., year of
study, LL.B./LL.M., additional faculties/combined degrees).
b. Updated and formal Transcript of Grades, which includes the overall grade average
in law.
2. The above documents should be submitted in hard copy to Dr. Michal Shur-Ofry’s
mailbox in the law faculty—Mailbox 52, with an e-mail copy to michalshur@huji.ac.il.
The number of vacancies for law students is very limited. Please make sure that your
application accurately follows the above directions and contains all required information.

