
 ותשע" -הצעה למהלך לימודים –תכנית לימודים בחוג לניהול, לפי סמסטרים 

שנים. התלמיד ילמד קורסים לפי קצב ההתקדמות האישי שלו ובלבד שיעמוד  4סמסטרים, משך הזמן המותר לסיום התואר הוא  6להלן מפורטת הצעה למהלך לימודים במשך 
 ץ לתלמיד לא לדחות קורס אם הוא מוצע אחת לשנה במערכת השעות.בדרישות הקדם/במקביל  של הקורסים השונים. מומל

 . לגבי תכנית הלימודים בחוג השני ראה פירוט תכנית הלימודים בידיעון הפקולטה המתאימה.כל הקורסים הנלמדים בחוג לניהול בלבדבטבלה זו מפורטים 
  בטבלת המרה של קורסים חלופיים,, בטבלת פטור מקורסים חופפים בשני חוגי הלימוד-באתר החוג: בבניית תכנית הלימודים מומלץ לתלמיד להיעזר  גם בטבלאות המפורסמות 
 . בטבלת תכנית הלימודים לפי שנים, בפירוט דרישות הקדם לקורסים השונים

 היקף הקורס בש"ס
 שנה ג' שנה ב' שנה א'

 סמסטר ה' / ו' סמסטר ד' סמסטר ג' סמסטר ב' סמסטר א'

 1ש"ס קורס  1ש"ס קורס  1ש"ס קורס    1ש"ס                   קורס 1ש"ס רסקו 1ש"ס תחום

 22 מתמטיקה
 סטטיסטיקה ומתודולוגיה

 7    יסודות המתמטיקה לניהול
 4     מבוא לסטטיסטיקה

  5 אמפירישיטות מחקר  6 סטטיסטיקה לניהול

 6     כלכלת עסקים א'  12 תורת הכלכלה
 

 3 הישראלי כלכלה והמשק מאקרו 3 כלכלת עסקים ב'
   

    2     דיני עסקים 2 יסודות המשפט 4 לימודי משפט

 8 לימודים התנהגותיים
 וארגוניים

 4 קרומי התנהגות ארגונית 4 קרואהתנהגות ארגונית מ
 

   

 18 יסודות פונקציונליים
 במנהל עסקים

 3 לוגיסטיקה תפעולית    3   יסודות השיווק  6    יסודות החשבונאות                   
 6                  יסודות המימון  

 3/19 מערכות מידע
 וחקר ביצועים

 2 מבוא לטכנולוגיות
  מידע

  2 יסודות מערכות מידע 

 5חקר ביצועים והחלטות       
 או

 + 2  השלמה פרונטלית באלגברה לינארית
  5  מבוא לחקר ביצועים        
 4  יסודות תורת ההחלטות                   

 2  יסודות האסטרטגיה                               2 אסטרטגיה
 ( באנגלית)ניתן                      

 22 סמינר מחקר      22 לימודים מסכמים

     4//94 קורסי בחירה       )החל משנה ב'(      4/142 לימודי בחירה

      162-81  1סה"כ ש"ס בניהול

 

                                                 
    שעות סמסטריאליות )ש"ס(  62-14. היקף השעות הוא (ושהחל לימודיו בשנה הנוכחית )תשע" תלמידל השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהולבטבלה שלהלן מפורט היקף - .1

    ידיעון ראה פירוט תכנית הלימודים ב -לגבי החוג השני (.פטור מקורסים חופפים בשני חוגי הלימודטבלת בהרחבה )ראה  תלמידמשתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של הו 
 הפקולטה המתאימה. 
 לחוג לניהול.   תלמידייעזר בטבלה זו ובטבלת תכנית הלימודים לפי שנים המפורטת בהרחבה בידיעון הפקולטה של השנה בה התקבל ה  בשנים קודמותשהחל לימודיו  תלמיד- 
 דק'. /41ש"ס = 4דק' ,  445ש"ס =  3דקות,  /0ש"ס=  2שבועות של סמסטר אחד.  44דק'  לשבוע במשך  45ת הרצאה של )ש"ס( שעה סמסטריאלית אחת היא שע- 

  לעיין בהיקף השעות המפורט בתכנית הלימודים של ד היקף השעות בלימודי הבחירה משתנה ובהתאם לחוג לימודיו השני. מומלץ לתלמיד שהחל לימודיו לפני שנה"ל תשע"   2
 .השנה בה התקבל לחוג לניהול 


