יום רביעי ג' אדר ב תשע"ד
 05מרץ 2014
לכבוד
עו"ד הילה שבתאי ,יועמ"ש
לשכת שמאי המקרקעין בישראל
הילה היקרה שלום רב,

הנדון :הצעה ללימודי משפטים בקריה האקדמית אונו
בהמשך לפגישתנו להלן הצעתנו ללימודי משפטים ללשכת שמאי המקרקעין בישראל.
כללי:
הקריה האקדמית אונו הינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה שהוקם בשנת  1995כמלכ"ר בלתי
מתוקצב .תוך שנים מעטות הפכה אונו להיות המוסד האקדמי הדינאמי והצומח ביותר בישראל.
באונו ארבע פקולטות :הפקולטה למשפטים ,הפקולטה למנהל עסקים ,הפקולטה למקצועות
הבריאות והפקולטה למוסיקה ,בהן לומדים למעלה מ 8,000 -סטודנטים בקמפוסים השונים
בבקעת אונו.
אונו חרטה על דגלה את שינוי פני החברה בישראל  -באונו מאמינים כי השכלה אקדמית הינה
כלי הכרחי להשתלבות בשוק העבודה ולצמצום פערים בחברה הישראלית .אונו ,שמה לה למטרה
לשנות את פני החברה בישראל ראשית ,באמצעות הרחבת מעגל המשתלבים בהשכלה אקדמית
בישראל ,ושנית באמצעות פרויקטים חברתיים ייחודיים.
אונו שמחה להציע הצעה מיוחדת לשנת הלימודים תשע"ה עבור לשכת שמאי המקרקעין המגלמת
בתוכה חווית לימודים יוצאת דופן והנחה בשכר לימוד.
תואר
 LLBמשפטים
* דמי רישום בסך .₪ 400

שכ"ל רגיל
₪ 31,300

שכ"ל לעובדי החברה
₪ 26,100

מסלול אוקטובר 2014
להלן מספר מסלולים לבחירה:
מסלול בוקר  -ימים א'  +ג'  +ה'.
.1
מסלול ערב– יום ב' )משעה  + (16:00יום ו' .כמו כן ,תגבור ביום ג'.
.2
מסלול ערב -יום ג'  +יום ה' )משעה  16:00ועד  .(22:00כמו כן ,תגבור ביום ד'.
.3
תנאי קבלה ללימודים:
 לבעלי תארים אקדמאיים על בסיס התואר.
 לא אקדמאיים:
בגרות מלאה בממוצע ) 95או מכינה(.
מבחני מיון במתמטיקה ובאנגלית.
מועמדים מעל גיל  ,30ללא תעודת בגרות יידרשו לעבור מכינה .ראיון אישי על פי הצורך.
עובדי החברה חייבים לעמוד בכל תנאי הקבלה והדרישות האקדמיות הנהוגים בקריה
האקדמית אונו.
תנאים כלליים:
ההצעה תקפה לחברי הלשכה בלבד שיחלו את לימודיהם באוקטובר .2014
הטבה זו אינה חלה רטרואקטיבית על עובדים הרשומים כבר בקריה האקדמית אונו.
לא תינתן כל הנחה או מלגה נוספת.
*דרישת סף להצעה :מינימום  20סטודנטים בקבוצה.
מוטי פרנקו,
מנהל תחום חברות וארגונים
מנהל רישום ומכירות

