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 מטרת הלימודים

מת ים להכין את בוגרי התואר השני להתמודד עם הסביבה העסקית המודרנית, תוך שימטרתה של תכנית הלימוד

-ןדגש על היבטים לאומיים ובינלאומיים, מתוך ראיה רחבה שסוקרת את כל תחומי הניהול לרבות היבטים בי

 תרבותיים. התכנית מתאימה בעיקר לאלה שהם תושבי אילת והערבה.

 

 מבנה הלימודים

 שים על פני שתי שנות לימודים )לא כולל קורסי ההשלמה(. לימודי התואר מתפר

 יומיים בשבוע מהצהריים. לימודי ההשלמה מתקיימים במהלך כל ימי השבוע.

 

 תנאי קבלה

 

 : ציונים תואר ראשון, זכאות, קורות חיים והמלצות.מסמכים נדרשים

 

 

 

 

  )ללא תנאי. – 87שממוצע ציונם מעל  -בוגרי תואר ראשון )מוכר מהארץ 

 80-כלה, לוגיסטיקה וכד'(  מבוגרי תואר ראשון )מוכר מהארץ( ריאלי חד מחלקתי )הנדסה, טבע, כל. 

  86בוגרי תואר ראשון )מוכר מהארץ( ניהול חד מחלקתי מציון . 

  85ל קורסים בשנה הראשונה בציון ש 4קבלה על תנאי של סיום  – 80בוגרי תואר ראשון )מוכר מהארץ( מציון ,

 בסוף שנה הפקולטה תבדוק אם מולאו תנאים אלו.

 חייבים  80 -ם ממוצע מתחת לבוגרי תואר ראשון )מוכר מהארץ( ע GMAT  לפחות. 45כמותי 

 בוגרי תארים מאוניברסיטאות מחו"ל ובוגרי שלוחות של אוניברסיטאות זרות חייבים להבחן במבחן ה-GMAT  

 לפחות(. 600לפחות וגם כללי  45 –)כמותי 

10.5.15 
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 נק"ז 42סה"כ  –)ללא עבודת גמר(  דיםמבנה הלימו

 

 שם הקורס סוג הקורס
מספר 

 הקורס
 הערות נקודות זכות

קורסי 

 השלמה

סטטיסטיקה והסתברות במנהל 

 שיעור ותרגול –עסקים 
 באילת נלמד יחד עם תואר ראשון 0 68720196

 0 68720164 שיטות כמותיות בניהול
קורס קדם ל"ניהול תפעול עסקים" 

 68721007ח באילת נפת

 0 68726051 שיעור ותרגול –כלכלה ניהולית 
באילת נפתח יסודות הכלכלה 

 68720069למנהלים 

 0 68723081 מדעי התנהגות בניהול
 

 0 68724211 מימון
 

 באילת נלמד יחד עם תואר ראשון 0 68725631 ניהול השיווק

 0 68726091 חשבונאות
 

קורס חובה 

 כללי לתואר
 3 68720197 ניהול תפעול עסקים

יש ללמוד את "שיטות כמותיות 

 בניהול" כקורס קדם

חובה 

 מתקדם
 3 68721011 אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים

ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר 

סיום קורסי ההשלמה, חקר ביצועים 

בניהול, ניהול היצור והתפעול, 

 נקודות זכות לפחות. 21וצבירה של 

בחירה 

ליים כל

 לתואר

 3 68727011 בחירת תיקי השקעות
או  אחד מקורסי החובה במימון

הקורס "שוק ההון וסוגיות נבחרות 

 (68720159בניתוח נירות ערך )

 אחד מקורסי החובה בשיווק 3 68721661 שיווק בינלאומי

)קורס  בניית צוותים וניהולם

 בחירה בהתנהגות ארגונית(
68720117 3 

ל הקורסים קורס בחירה מכל

 המוצעים במחלקה

קורסי חובה 

 במגמה

 מנהיגות בארגונים
 )מגמת התנהגות ארגונית(

68725991 3 

תחומית -על סטודנט במגמה הרב

 מתוך רשימת קורסילקחת קורסים 

 -של המגמות השונות  החובה

 .מארבע מגמות שונות

 עקרונות עסקיים בינלאומיים
 )חובה באסטרטגיה(

6872105 3 

 יות וחוזים עתידיים אופצ
 מימון()מגמת  

68722051 3 

מרעיון טכנולוגי למיזם עסקי 
 )מגמת חדשנות וניהול הייטק(

68720154 3 

סמינר 

 אמפירי
 3 68727451 אסטרטגיה בינלאומית

 

קורס 

 מתודולוגי
 3 68720023 שיטות מחקר במדעי ההתנהגות

 

קורסי 

 בחירה

 3 68720094 ניהול עסקי של המערך הפנסיוני
מתוך כלל הקורסים המוצעים 

ארגון תעשייתי ואסטרטגיה  במחלקה

 תחרותית
68720106 3 

  3 68722001 הבראת והשבחת חברות 
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