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06.07.2021 

              תשפ"ב -למנהלים  MBA - מנהל עסקיםבתואר שני 

  עופר עזרפרופ'  ראש התוכנית: 

  אליזבט סימיון רכזת לענייני סטודנטים: גב'  

   08-6304538פקס:  , 08-6304559טלפון: 

 elsimion@bgu.ac.ilדואר אלקטרוני: 

 תוכנית הלימודים 

 נק"ז  שם הקורס  

 נק"ז  3 ים מתמטיקה למנהל )פירוט בהמשך(  קורסי בסיס

 נק"ז  3 למנהלים סטטיסטיקה   

 נק"ז  3 יסודות הכלכלה למנהלים  

 נק"ז  3 ניהול תפעול עסקים  חובה   קורסי

 נק"ז  3 למנהלים   חשבונאות 

 נק"ז  3 למנהלים מדעי התנהגות  

 נק"ז  3 למנהלים  מימון  

 נק"ז  3 למנהלים  שיווק  

 נק"ז  3 אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים  קורס חובה מתקדם 

בהתאם לקורסי הבסיס כך   התוכנית יבחרו ע"י  קורסים מתקדמים 
 נק"ז  42 -שישלימו ל 

 נק"ז  42   סה"כ 

 

 נק"ז.   42לפחות להשלים זכאות לתואר השני דורשת  

 

  קורסי בסיס 

. המועמדים לתוכנית  , על פי החלטת ראש התוכניתייתכנו פטורים מקורסי בסיס על סמך לימודים קודמים 

ההחלטה אילו  עשויים להתבקש להראות את הסילבוסים של הקורסים בנושאי קורסי הבסיס שלמדו בעבר.  

לקיים   ובשיקולי  תלויה ברקע הקודם של הסטודנטים שיתקבלו לתוכנית    מסגרת התוכניתבקורסי בסיס 

בסיס לא יינתן  המערכת. במקרה שמספר הסטודנטים הנדרשים לקורס בסיס מסוים נמוך ייתכן כי קורס  

יידרשו להשלימו במסגרת אחרת.    שלא קיבלו פטור מהקורס   וסטודנטים ללא רקע מתאים   מסגרת התוכניתב

 הפטור אינו מזכה בנקודות זכות.   ,על סמך לימודים אקדמיים קודמים טור במקרה של פ

 

   קורסים מתקדמים

בחירת הקורסים המתקדמים אינה אישית לכל סטודנט, אלא הקורסים המתקדמים נבחרים על ידי התוכנית  

    .בהתאם לאילוצי המערכת והמרצים. ייתכנו שינויים בקורסים המוצעים
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השונים   בתחומים  שני  לתואר  קורסים  יהיו  המתקדמים  עסקים  הקורסים  מנהל  שיווק,  של  מימון,  )כגון 

 (. וכו' טק -ניהול הי  , התנהגות ארגונית, אסטרטגיה וניהול בינלאומי, יזמות, חדשנות

 

  מבנה הלימודים )כפוף לשינויים(

וכן    15:00-21:00  בין השעות ראשון ושני  בימים  סמסטרים(    4)על פני  במשך שנתיים  הלימודים יתקיימו  

ארבעה  -בכל סמסטר יילמדו שלושה  בקורסים מרוכזים בני שבוע לאחר תקופת הלימודים של הסמסטר. 

לגבי קורסי הבסיס ייתכן שיבוץ שונה מהאמור    . לאחר הסמסטר  קורסים, מהם אחד עשוי להיות קורס מרוכז 

 לעיל. 

 

 תנאי הרשמה 

 )מקרים חריגים יידונו באופן פרטני(  80ממוצע תואר ראשון: 

 תחומי לימוד תואר ראשון: בוגרי תואר ראשון מכל התחומים

 

 מסמכים נדרשים 

 קורות חיים 

 אישור מידרג )לא לבוגרי אב"ג( 

 ציוני תואר ראשון )לא לבוגרי אב"ג( 

 זכאות לתואר ראשון )לא לבוגרי אב"ג( 

 תוצאות מבחן פסיכומטרי 

 )אם ישנן(  GMATתוצאות מבחן  

 

 הערות כלליות 

 , לאחר מכן תאושר הרשמה במקרים חריגים. 30.6.2021תאריך אחרון להרשמה 

שלושת  את מצב הלימודים הקודמים בתחומים של  יש להיות בקשר עם מזכירות התוכנית על מנת לבדוק  

 קורסי הבסיס ועל מנת לקבל את הפרטים המלאים.  

ה במבחן  מספיק  גבוהים  ציונים  ישיגו  אם  להתקבל  עשויים  הקבלה  סף  את  עוברים  שאינם    - מועמדים 

GMAT קחים בחשבון ומשוקללים עם יתר הנתונים בהחלטות הקבלה. . הן הציון הכמותי והן הציון הכללי נל 

 

 *התוכנית נתונה לשינויים* 

 

 בהצלחה 
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