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   MBA (768)תואר שני מנהל עסקים  

  עופר עזר פרופ' ראש התוכנית: 

  אליזבט סימיוןרכזת לענייני סטודנטים: גב' 

   08-6304538פקס: , 08-6304559טלפון: 

 elsimion@bgu.ac.ilדואר אלקטרוני: 

 תוכנית הלימודים  

 נק"ז שם הקורס  

 נק"ז 1.5 ים מתמטיקה למנהל קורסי בסיס 

 נק"ז 1.5 למנהלים סטטיסטיקה  

 נק"ז 1.5 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

 נק"ז  21 קורסים )יבחרו ע"י המחלקה(  7 קורסים מתקדמים 

קורס חלופי )רק לבעלי  
 בסיס( קורסי  2-3 -פטורים מ

 נק"ז  3 קורס חלופי באישור מראש

 נק"ז  42-43.5   סה"כ 

 

  פטורים מקורסי בסיס 

ניתן לקבל פטור מקורסי הבסיס על סמך לימודים אקדמיים קודמים. הפטור אינו מזכה בנקודות זכות.  

הוא זכאי פטורים מקורסי הבסיס לתואר יבדקו ע"י מזכירות המחלקה. סטודנט שלא אושר לו פטור וסבור כי  

לו, יגיש בקשה למזכירות המחלקה בצירוף הסילבוס הרלוונטי מאושר ע"י המחלקה בה למד את הקורס 

    .לפני תחילת הלימודים וחצי וזאת לא יאוחר מחודש

סטודנט רשאי ללמוד את קורסי הבסיס ולקבל בגינם נקודות זכות גם אם למד אותם במסגרת לימודים  

 קודמים. 

סטודנט המקבל פטור בגין שניים או שלושה קורסי בסיס נדרש להשלים את מינימום נקודות הזכות  
 נק"ז( באמצעות לימוד קורסים חלופיים שיקבלו אישור מראש.   42הנדרשות לתואר )

קורסים במקרה של פטור  15קורסים במקרה שאין פטורים מקורסי בסיס,  16סך הקורסים לתואר הינו 
 קורסים במקרה של פטורים משלושת קורסי הבסיס.  14 -אחד או שניים, ומקורס בסיס 

 .הסמסטר הראשון ללימודים -סטודנט בתוכנית מחויב לסיים את קורסי הבסיס בסמסטר א'  

    פטורים מקורסי חובה

  .תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית וסגורה

בה הנלמדים בתכנית ומעוניין לבקש פטור במידה וסטודנט למד במסגרת התואר הראשון את קורסי החו
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    .בגינם, עליו להגיש בקשה למזכירות התוכנית, לא יאוחר מחודש לפני תחילת הלימודים

אין חובה לבקש פטור וניתן ללמוד את קורסי החובה ולקבל בגינם נקודות זכות גם אם קורסים דומים נלמדו  

  . במסגרות קודמות. פטורים אינם מקנים נקודות זכות

סטודנט שמקבל פטור מקורס חובה חייב להשלים את נקודות הזכות הנדרשות בתואר על ידי לימוד קורס 

 .חלופי שיקבל אישור מראש

  קורסים חלופיים 

 9סך כל הקורסים החלופיים אותם לומד הסטודנט בגין פטורים מקורסי בסיס ומקורסי חובה לא יעלה על 

  נק"ז.  42 -כנית על הסטודנט להגיע לפחות לנק"ז, ויחד עם הקורסים הנלמדים בתו

יש לקבל אישור מראש לקורסים חלופיים לפני שהסטודנט לומד אותם. על הקורסים להיות קורסים ברמת  

אחרות לתואר   תכניותנטיים למנהל עסקים במסגרת אוניברסיטאית מוכרת כגון וותואר שני בתחומים הרל

שני באילת, קורסי תואר שני באוניברסיטה הפתוחה, או קורסי תואר שני במנהל עסקים בקמפוס בבאר 

 שבע )חלקם ניתנים במתכונת מרוכזת ולא על פני סמסטר שלם(. 

מודגש כי פטורים מקורסי בסיס או  - האחריות למציאת קורסים חלופיים מתאימים חלה על הסטודנט 

זכות ולא חובה, והסטודנט יכול גם ללמוד את התוכנית במלואה מבלי לבקש פטורים )או קורסי חובה הם 

לבקש פטור מקורס בסיס אחד לכל היותר( וכך לא להידרש למצוא קורסים חלופיים גם אם למד קורסים 

 החופפים לקורסי הבסיס והחובה בעבר.  

   קורסים מתקדמים 

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

    .בהתאם לאילוצי המערכת והמרצים. ייתכנו שינויים בקורסים המוצעים

)כגון מימון, שיווק,  של מנהל עסקים הקורסים המתקדמים יהיו קורסים לתואר שני בתחומים השונים 

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

  מבנה הלימודים )כפוף לשינויים(

 בין השעותראשון ושני, פעמיים בשבוע בימים  .סמסטרים 4 למשך במשך שנתיים,הלימודים יתקיימו 

וכן באמצעות קורסים מרוכזים בני שבוע לאחר תקופת הלימודים של הסמסטר. במרבית   15:00-21:00

ול שלושה קורסים במהלך הסמסטר ועוד קורס מרוכז אחד לאחר הסמסטר, כך המקרים התוכנית תכל

  שעומס הקורסים יהיה ארבעה קורסים בסמסטר כולל הקורס המרוכז.  

גם סטודנט שאין לו פטורים בגין לימודים קודמים ויעמוד בהצלחה בכל הקורסים בתוכנית יוכל לסיים   בסה"כ

  קצת פחות משנתיים.  ינו דים בתוך ארבעה סמסטרים, דהיאת הלימו

  לפחות )בכל תחום(. 80תואר ראשון בממוצע    - תנאי רישום
  העליונים בתואר הראשון   20%מדרג בקרב  או
  GMAT   במבחן 600ו/או ציון כללי  45ציון כמותי   או

 (.  56)ציון של לפחות  2פטור מאנגלית רמת מתקדמים 

  :דיון לגבי קבלה בוועדת חריגים
  .79.99  -77.00ממוצע תואר ראשון שנע בין 

  .גוריון בנגב-במידה והתואר הראשון בהנדסה באוניברסיטת בן  77.00-ממוצע נמוך מ
  .החציונייםוהם נמוכים מהנדרש אך מעל הציונים   GMAT קיימים ציוני

 

 *התוכנית נתונה לשינויים*

 בהצלחה 
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