
  

 ג'-ו מפגש לבוגרי שנה ב'
 תלמידים יקרים, 

 לפגישה הזו יהיו שתי חלקים: 

 נספר לכם על השיפורים שביצענו בתוכנית הלימודים.  .א

 נדבר על סדרי ההרשמה לתוכנית והתנאים הנלווים לתוכנית.  .ב

 

 תוכנית הלימודים לתואר שני:

 השלמה  –נק"ז(  0מתמטיקה לכלכלנים )

 

 (נק"ז 18קורסי ליבה ) 6

 נק"ז( 3תיאוריה מיקרו א' )

 נק"ז( 3תיאוריה מאקרו א' )

 נק"ז( 3) 1אקונומטריקה 

 נק"ז( 3סדנת מחקר )

 נק"ז( 3שיטות מתמטיות לכלכלנים )

 , תיאוריה מאקרו ב', תיאוריה מיקרו ב'(  2קןרס מתקדם בתחום של התזה המחקרית )אקונומטריקה 

 

 ימה הבאהקורסים מתוך הרש 4 –נק'(  12קורסי בחירה )

 'נק 6 –תזה 

 נקודות  36סה"כ 

 

קיבלנו השנה אישור להעניק תואר שני במגמת מדעי הנתונים )המגמה  – מגמה במדעי הנתונים

 (אך לא על גבי תעודת הזכאות לתואר שני ליון הציוניםיתוזכר בג

 עושים תזה אמפירית .א

 2הקורס המתקדם הוא באקונומטריקה  .ב

 ההתמחות בלבד.לוקחים קורסי בחירה של  .ג

 ניתוח נתונים פיננסיים .1

 ניתוח נתונים מניסויי מעבדה .2

 ניתוח סדרות עיתיות .3

 פייתון  .4

 למידת מכונה .5

  



 
 

 תואר שני ללא מגמה

 

תלמיד שלומד בתואר השני שלא במסגרת המגמה יכול לבחור כל קורס שהוא רוצה כולל  .א

 הקורסים של המגמה.

 

הגענו לסיכום עם מנהל עסקים שמספר קורסים פיננסיים  – שת"פ עם מנהל עסקים .ב

אנו נאפשר לכל תלמיד לקחת קורס אחד מחוץ שלהם יהיו פתוחים לתלמידים שלנו. 

  .למחלקה

 פרופ' רמי יוסף –תמחור חוזי ביטוח חיים  •

 פרופ' רמי יוסף –תמחור חוזים פנסיוניים  •

 דר' ירון להב –ניהול פיננסי  •

 ' גאלה סלגניק שושןדר –ניתוח ניירות ערך  •

 דר' גאלה סלגניק שושן –קרנות נאמנות וקרנות גידור  •

 דר' תומר שושי –תרחישי קיצון בעולם הפיננסי  •

 

  – מערכת שעות שמאפשרת ללמוד יום אחד בשבוע

בנינו מערכת שעות שמאפשרת ללמוד תואר שני במסגרת של יום אחד בשבוע בלבד ומצד שני 

 ללמוד לפחות יומיים בשבוע לסיים את כל הקורסים תוך שנה. מערכת שמאפשרת למי שרוצה 

  התוכנית:

 שנה א' סמסטר א' 

 קורסי בחירה –יום ב'  קורסי חובה  –יום ג'  שעה 

 שיטות מתמטיות  תרגול תיאוריה מיקרו 8:00-9:30

  1תרגול אקונומטריקה  9:30-11:00

 קורס בחירה  תיאוריה מאקרו 11:00-14:00

 קורס בחירה  1אקונומטריקה  14:00-17:00

 מתמטיקה לכלכלנים  תיאוריה מיקרו  17:00-20:00

 

 ביום ה'. גם קורסי בחירה  2ישנם 

 

 ' שנה א' סמסטר ב

 קורסי בחירה –יום ג'  קורסי חובה  –יום ב'  שעה 

 קורס בחירה  קורס בחירה  8:00-11:00

  2תיאוריה מיקרו  11:00-14:00
 2אקונומטריקה 

  2תיאוריה מאקרו 

 קורס בחירה 

 קורס בחירה  סדנת מחקר  14:00-17:00

 קורס בחירה  קורס בחירה  17:00-20:00

 

 

 



 
 

  סדרי רישום:

 9:30בשעה  5/8 –שיחות זום לתלמידי שנה ב' וג' בתאריך 

את הממוצע הנוכחי שלו  האקסלמלא על גבי קובץ כל תלמיד י .בבוקר 10-ב 9/8רישום אצל אליס עד תאריך 

כדי שנוכל להעריך מה זאת כן את ציוניו במספר קורסי מפתח בכלכלה וו (למרות שזה עדיין לא ממוצע סופי)

 הרישום לתוכנית. גודל צפוי להיות 

  ים בקובץ האקסל את הממוצע המעודכן שלו אחרי שהסתיימו כל הבחינות.כל תלמיד ישל 1/9עד 

 את המועמדים ונפרסם מי זכאי למלגה מלאה ומי למלגה חלקית.  אנו נדרגלאחר מכן, 

אפשרי יהיה להמשיך להירשם לתוכנית גם אחרי תאריך זה אך לא נוכל להתחייב למלגת שכ"ל אחרי  •

 שיחולקו המלגות לתלמידים. 

לאור המצב הכלכלי  וכך עשינו כל שנה. מלגה כםלגבי השנים הבאות: תקוותנו היא שנוכל להעניק ל •

נוכחי והקיצוצים התקציביים הצפויים, אין ביכולתנו להתחייב בשלב זה. כן חשוב לנו לציין שלאורך ה

על מנת להפנות כספים למלגות לסטודנטים לתואר שני   כל השנים, המחלקה עושה ככל שביכולתה

  ושלישי, ואנו נמשיך במאמץ זה.

ההוראה לפי צורכי המחלקה. השאיפה תלמידי התואר השני שיהיו זכאים למלגה ישתלבו גם בצוות  •

 היא שכל תלמיד בתוכנית יקבל לפחות קבוצת תרגול אחת.

גם מי שלא זכה השנה למלגת שכ"ל, אם יגיע להישגים יפים יוכל להצטרף לקבוצת המלגאים בשנה  •

 הבאה.

בכל מקרה, יש קריטריונים של הפקולטה מי רשאי להמשיך לקבל מלגה על סמך הישגיו הקודמים.   •

 לא זכאי להמשך מלגה בסמסטר ב'.  80-לדוגמא, תלמיד שממוצע ציוניו בסמסטר א' נמוך מ

  .מלגות שקיבלתלמיד שיעזוב את לימודי התואר השני במסלול המחקרי יצטרך להשיב את ה •
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