
  
 

 2020-2021 ,'א, סמסטר שפ"אשנה"ל ת
 עבור תלמידי תואר ראשון במחלקה לכלכלה לרישוםהנחיות כלליות 

 

 כללי

יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות. הנחיות אלו נוספות על ההנחיות של הפקולטה למדעי הרוח 
 והחברה.

 2020 באוקטובר 18, תשפ"א תשרי ל', ראשון' יפתחו ביום אהלימודים בסמסטר 

 רישום לקורסים

 אופן הרישום

 רנט בלבד.' יתקיים באינטאהרישום לקורסים לסמסטר 
 

 זמני הרישום

הפקולטה לרוח  ממזכירות ית/נשלח למייל של כל סטודנטהרישום לקורסים לתלמידי המחלקה 
 מחלקתי צריכים לבצע רישום בכל מחלקה אליה הם רשומים.-סטודנטים במסלול דו וחברה.

 זמני רישום יש לבדוק בקיוסק המידע האישי של כל סטודנט.את 

 תקופת השינויים

 תתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.תקופת השינויים בהרשמה 

 תכנית הלימודים

הרלוונטי בהתאם לשנת תחילת הלימודים בשנתון ת ומפורטהמלאות ת הלימודים ותכני
  . מידי פעם המחלקה מפרסמת עדכונים לשנתון ויש לשים לב לכך.במחלקה

 תנאי קדם לקורסים

 ים. סטודנטובמערכת השעות האוניברסיטאית תנאי הקדם לכל הקורסים מופיעים בשנתון
לקורס מבלי  מושנרש יםסטודנט להירשם לקורס.  םרשאי םבתנאי הקדם אינ יםעומד םשאינ

. המחלקה אינה מתחייבת להודיע על כך םבתנאי הקדם, תבוטל הרשמת ושעמד
 .יםלסטודנט

 לוח בחינות

לאחר הרישום לקורסים, ניתן  במערכת. יםמעודכנ פ"א' תשאמועדי הבחינות של סמסטר 
 להוציא לוח בחינות אישי לסטודנט.

 תרגולים

 בסמוך לתחילת שנת הלימודים. יפורסמולגבי תרגולים  עדכונים
  



 
 

 תנאים לרישום

להירשם לקורסים ע"פ תכנית הלימודים וכן ע"פ ההנחיות המפורטות  יםסטודנטהחובה על כל 
תקופת  במהלךהייעוץ לסמסטר הנוכחי  הםל ויבוטל ,מההנחיות שיחרגו יםסטודנט .בהמשך

 מחלקתית.הייעוץ או במהלך תקופת הסמסטר וזאת ע"פ החלטת ועדת הוראה 

ובדרישות האקדמיות,  הםבתכנית הלימודים של יםלהיות בקיא יםעל הסטודנט
  חובות האקדמיות בכל שנה.הם את מימסיי םולבדוק שאכן ה

 לקרוא את ההנחיות שמפרסמת הפקולטה לרוח וחברה. יםסטודנטהובה על כל ח
 )ההנחיות מפורסמות באתר האוניברסיטה(

יעוץ  יערכושלא  יםאישית לעריכת הרישום באינטרנט. סטודנט םאחראי יםהסטודנט
 יםהלומד יםכסטודנט ווהרשמה במועד, כפי שפורסם ללא סיבה )כגון מילואים(, לא יחשב

 במחלקה.
 לתשומת הלב, רישום לקורסים בניגוד לנוהל יגרור ביטול הרישום ללא הודעה מוקדמת.

 חופפות! עם שעותאין ללמוד קורסים תזכורת: 

 חזרה על קורסים

בה  בשנהלעמוד בדרישות הקורס, כפי שנקבעו  יםלחזור על קורס, חייב הםשאושר ל יםסטודנט
 את הקורס )ולא על פי דרישות מוקדמות או מאוחרות יותר(. מדיםלו םה
 

 נלקח לראשונה הקורסעל פי נהלי פקולטה, ניתן לחזור על קורס רק בשנה עוקבת לשנה בה 
 בקשות החורגות מדרישה זאת יידחו על הסף.. ע"י הסטודנט/ית

 
ייתכנו שינויים בקורסים משנה לשנה )שעות, נק"ז, מטלות, ציון עובר ועוד...( הדרישות 

את הקורס. במידה ושינוי זה  יםהסטודנט והקובעות בקורס הן הדרישות של השנה בה למד
קורס בחירה ק"ז ע"ב את הנלהשלים  יםייצור חוסר בנק"ז לסיום התואר יהיה על הסטודנט

 נק"ז. 120-זה יצור עודף בנק"ז ייסגר התואר ביותר מ ינוסף. במידה ושינוי
 

 יםהמבקש יםמנת לשפר ציון. סטודנט-בחלק ממחלקות הפקולטה לא ניתן לחזור על קורסים על
חוזר הרישום לקורס  .לקבל על כך אישור מהיועץ במחלקה יםלחזור על קורסים לשפר ציון חייב

 בתקופת השינויים במזכירות המחלקה בלבד. נעשה

 דיקת ציונים משנים קודמותב

עודכנו במחשב ציונים בקורסים בשנה הקודמת לבדוק שאכן כל ה יםסטודנטהחובת 
בשעות  -מיד אל מזכירות המחלקה לברור הנושאיש לפנות האוניברסיטה. במידה וחסר ציון 

מייל ללא פרטים מזהים, לא  –יש לציין שם ומספר ת.ז  .talg@bgu.ac.il הקבלה או במייל 
 יטופל.

 יטול אקדמיב

 תום הסמסטר חמישה שבועות לפניעד ניתן לבטל קורס/ים אחרי תום תקופת השינויים בקנס 
ע"ג טופס מתאים, חיוב הקנס נעשה על ידי  הפקולטה)הביטול מתבצע על ידי פניה אל מזכירות 

מדור חשבונות סטודנטים(. חשוב לציין כי "ויתור אקדמי" על קורס/ים אינו מביא לשינוי בהיקף 
 קישור לטפסי הפקולטהשלום שכר הלימוד בסמסטר הרלוונטי.  ת
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 במהלך התואר לכל המסלולים םכלליי חובה לימודי
 

 ללא נקודות זכות; חובה הייהכרת הספר 151-1-1001

 קודות זכותנ 2 אנגלית ברמה של פטור 

  10 בהיקף של כללייםקורסים  
 ודות זכותנק

  .פרט לתלמידי כלכלה וניהול
נק"ז  8-חייבים בסטודנטים במסלול כלכלה וניהול 

 (לא כולל אנגלית) בקורסים כלליים

 ; ללא נקודות זכותחובה לומדה להכרת החוק והנהלים 900-5-5001

 

, הםלתחום לימודי ומחוץ הםלמסלול לימודי מחוץבלימודי בחירה  הסטודנטים חייביםכל  •
  לימודיו באוניברסיטה.נקודות זכות במהלך שנות  10בהיקף של 

 מומלץ להירשם לקורסים כללים החל מסמסטר ב' של שנה א' לתואר. •

חובה על הסטודנט  .כללייםהקורסים הזמן של החלון ביעשה  כללייםהרישום לקורסים  •
 לבדוק אם הקורס השנתי אינו חופף לקורס חובה בסמסטר ב'.

 .08-6477777לרוח וחברה בנושא לימודים כלליים, יש לפנות למזכירות הפקולטה  •

לא עד סוף שנת הלימודים השנייה.  2אנגלית ברמת מתקדמים לימודי חובה לסיים ישנה  •
 ניתן להמשיך לשנה ג' ללא סיום חובות האנגלית.

 .08-6472461אנגלית, יש לפנות למחלקה לאנגלית כשפה זרה בטלפון קורסי הבנושא  •

 אנגלית והכרת הספרייה תחת לימודי ניהול.יש להירשם ללימודי   -מסלול כלכלה וניהול  •

 קורסי ספורט אינם מקנים נקודות זכות. •

 

מזכירות לפנות במייל לבעזרה ובהבהרות בנושא הייעוץ, יש  ניםהמעוניי יםסטודנט
 המחלקה לפני תקופת הרישום.

 
 .לאתר המחלקה על המחלקה, תכניות הלימוד, ולהרשמה היכנסו למידע נוסף

 

לדף  לכל העדכונים, החדשות, והאירועים של המחלקה הצטרפו
 .הפייסבוק שלנו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://edit.bgu.ac.il/humsos/econ/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91-255461555027861/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91-255461555027861/


 

 

 ' בלבדאסמסטר  א'שנה תלמידי  עבורתכנית הלימודים 

 :לקראת הרשמה הערות ודגשים

 . סמסטר א' בלבדאת קורסי  רשימות הקורסים הבאות מכילות •

 .עליכם לתכנן מערכת שעות בהתאם למסלול שאליו התקבלתם •

 חוגי צריכים לבצע רישום בכל מחלקה אליה הם רשומים.-סטודנטים במסלול דו •

קבוצות שיעור, עליכם לבחור קבוצת שעור אחת.  3או   2כאשר לקורס מסוים קיימות  •
בנוסף, עליכם לבחור קבוצת תרגול אחת בלבד, שחייבת להיות שייכת לקבוצת 

במבוא לכלכלה א', מחייבת בחירה בקבוצת  01השיעור. לדוגמא, בחירה בקבוצה 
 .12 או 11תרגול 

 ביניהם חפיפה בשעות. רשם לקורסים/תרגילים שישילה אין •

 אליה נרשמתם.על פי החלטת ועדת הוראה, חובה ללמוד בקבוצה  •

מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל, ולכן ייתכן כי בעת הרישום באינטרנט לא יימצא  •
מקום פנוי בקבוצה בה בחרתם. במקרה כזה, עליכם לבחור קבוצה אחרת. מומלץ 

 להיערך בהתאם.

ציון עובר בכל קורסי החובה )למעט מחשבים  ב' הםתנאי המעבר לשנה שימו לב!  •
 .65לכלכלנים( וממוצע ציונים מעל 

 שנתי-ומסלול מצטיינים ארבע נהל עסקיםחוגי בכלכלה ומ-מסלול חד

 142-1-1011 1מבוא לכלכלה 
 

  142-1-1281 לכלכלניםיסודות החשבונאות 

  142-1-0014 *מחשבים לכלכלנים

  201-1-9221 *מבוא למתמטיקה*/ חדו"א ד'

  142-1-0211 סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 חשבונאותחוגי עם התמחות ב-מסלול חד

  142-1-1011 1מבוא לכלכלה 

  142-1-1411 1 מבוא לחשבונאות פיננסית

  142-1-0014 *מחשבים לכלכלנים

  201-1-9221 /מבוא למתמטיקה** חדו"א ד'

  142-1-0211 סטטיסטיקה לכלכלנים א'

  142-1-1401 העסקי יסודות המשפט

 בכלכלה עם חטיבה במחלקה אחרת ראשי מסלול

  142-1-1011 1מבוא לכלכלה 

  142-1-1281 לכלכלניםיסודות החשבונאות 

  142-1-0014 *מחשבים לכלכלנים

  201-1-9221 /מבוא למתמטיקה** חדו"א ד'

  142-1-0211 סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 (סטטיסטיקה-לא כולל כלכלה) חוגי-דו מסלול

 142-1-1011 1מבוא לכלכלה 
 

  142-1-0014 *מחשבים לכלכלנים

 או סטודנטים הלומדים במחלקות מתמטיקה 201-1-9221 **מבוא למתמטיקה/חדו"א ד'
 חדו"א ד' יהיו פטורים מהקורס מדעי המחשב

אך לא מהנק"ז. השלמת הנק"ז נעשית בשנה 
 קורסי בחירה מרשימה א'. ע"בג' 

  142-1-0211 סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 

  



 
 כלכלה וסטטיסטיקהחוגי -דומסלול 

 142-1-1011 1מבוא לכלכלה 
 

  201-1-9711 למהנדסים חדו"א א'

  201-1-9531 אלגברה לינארית למהנדסים

  201-1-9091 מבוא להסתברות א

 )בהיקף של חטיבה( לה משנימסלול כלכ

  142-1-1011 1מבוא לכלכלה 

לתלמידי הפקולטה לרוח וחברה, מומלץ  201-1-9221 **מבוא למתמטיקה/ חדו"א ד'
 ללמוד הקורס, הנק"ז לא יחשב בתואר .

 

לטובת  הקורס ניתן גם בסמסטר ב'לכן  ,מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל - מחשבים לכלכלניםהקורס  * 
 .מי שלא הצליח להירשם בסמסטר א'

 4ומטה;  74יח' בציון  5ציוני הבגרות במתמטיקה: ע"פ  חובה להירשם לקורס - מבוא למתמטיקההקורס  **
' עבור התלמידים הקורס הוא תנאי קדם לקורס חדו"א ד .500-5-0142קוד הקורס "ל. יח' 3ומטה;  84יח' בציון 

 . ר המצורףבקישו והרשמה . פרטים נוספיםשמוגדרים לעיל
  

https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/accepted.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/accepted.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/accepted.aspx


 
 

 ' בלבדאסמסטר  עבור תלמידי שנה ב'תכנית הלימודים 

 :לקראת ההרשמה הערות ודגשים

 פ"א,סטודנט שנכשל בקורס חדו"א ד' בשנה א', חייב ללמוד את הקורס בסמסטר א' תש •
, לא תשפ"א במקביל לקורסי החובה של שנה ב'. במידה וניכשל בקורס בסוף סמסטר א'

 יוכל להמשיך לימודיו במחלקה.

סטודנטים הלומדים קורס קיץ במבוא לכלכלה ב', יהיו רשאים להירשם לקורסים של  •
שנה ב' רק בתקופת השינויים לאחר קבלת ציון עובר בקורס. לקורסי בחירה ולמימון, 

 היה להירשם.ניתן י

 79-לתלמידי חשבונאות שמסיימים שנה ב' בתשפ"א חייבים להגיע  –חשבונאות  •
)כולל קורסים כלליים( בכדי להיות נק"ז בכלל התואר  85נק"ז בקורסי כלכלה או 

 תואר. 2/3זכאים לאישור 

 נהל עסקיםחוגי בכלכלה ומ-מסלול חד

  142-1-1031 1תורת המחירים 

  142-1-1051 1מקרו כלכלה 

  142-1-1061 1מימון הפירמה 

 ב' מרשימה אחדקורס בחירה 
מרשימה  אחדקורס בחירה  או

 א'; על פי הרשימה המצורפת

קורס מתמטיקה לתלמידי שנה ב' לדרישת קדם  
ומעלה בחדו"א ד'. מי שאינו  80: ציון א'לכלכלנים 

 יבוטלעומד בתנאי זה, רישומו לקורס 
 

במהלך תקופת השינויים, תיבחן האפשרות להירשם לקורסי סטטה ומבוא לאקונומטריקה, ע"ב מקום פנוי 
 בלבד.

 חשבונאותחוגי עם התמחות ב-מסלול חד

  142-1-1031 1תורת המחירים 

  142-1-1051 1מקרו כלכלה 

  142-1-1061 1מימון הפירמה 

  142-1-1361 חשבונאות פיננסית א'

  142-1-0351 ומסחר תאגידיםדיני 

  142-1-1081 מבוא לאקונומטריקה

 : מחשבים לכלכלניםדרישת קדם 142-1-0068 סטטה לכלכלנים

בחירה  השלמת קורס
 בהתאם לתוכנית הלימודים

באחריות הסטודנטים לעקוב אחרי הנק"ז לתואר  
בכדי לעמוד בדרישות הנק"ז בסוף שנה ב' ובסוף 

 ראו הערה בראש העמוד. התואר.

 בכלכלה עם חטיבה במחלקה אחרת ראשי מסלול

  142-1-1031 1תורת המחירים 

  142-1-1051 1מקרו כלכלה 

  142-1-1061 1מימון הפירמה 

 סטטיסטיקה(-)לא כולל כלכלה חוגי-דו מסלול

  142-1-1031 1תורת המחירים 

  142-1-1051 1מקרו כלכלה 

  142-1-1061 1מימון הפירמה 

 כלכלה וסטטיסטיקהחוגי -דומסלול 

  142-1-1031 1תורת המחירים 

  142-1-1051 1מקרו כלכלה 

 )בהיקף של חטיבה( לה משנימסלול כלכ

  142-1-1031 1תורת המחירים 

  142-1-1051 1מקרו כלכלה 



 
 

 ' בלבדאסמסטר  עבור תלמידי שנה ג'תכנית הלימודים 

 :השנה את לימודיהם המסיימים 'תלמידי שנה גבדגש על  הרשמהלקראת הדגשים הערות ו

 סיימוהשנה לבדוק היטב כי אכן  הםם את לימודימיהמסיי 'משנה ג התלמידיםעל כל  •
 האקדמיים לתואר.  הםאת חובותי

 מסלול הלימודים. תואם אתיש לבדוק כי מספר נקודות הזכות לתואר  ,בנוסף •

שימו לב!!! לעיתים יש שינוי בנקודות הזכות לכל קורס, על כן יש לוודא עמידה בתנאי  •
 נק"ז לשם זכאות לתואר.

הרלוונטי )ע"פ שנת תחילת הלימודים,  המלאות מפורטות בשנתון הלימוד תוכניות •
 לרשימת השנתונים באתר הפקולטה. קישורתשע"ט(. מצ"ב 

חובה על הסטודנטים לוודא את העמידה בתנאי לסגירת התואר, כפי שמפורטים בנהלי  •
הפקולטה ושנתון הלימודים, בדגש על כל קורסי החובה במסלול הלימודים, קורסים 

 כלליים, קורסי אנגלית, ועוד.

לימודי תואר ראשון, ללמוד קורס ברמת תואר שני, במסגרת  הםשאושר ל יםסטודנט •
לעמוד בתנאי המעבר, כפי שנקבע בתואר השני. ציון מעבר בתואר השני הוא  םיחייב
65. 

 :קורסי בחירה •
o .ראו דרישות קדם לכל קורס בנפרד ברשימת הקורסים 
o  .'ניתן ללמוד את הקורס מימון הפירמה ב' כקורס רשימה א 
o  רשימה ב' בסמסטרקורסי  2-קורסי רשימה א' ו 5ניתן ללמוד לכל היותר. 

המעוניין להמשיך ללימודי תואר שני במחלקה לכלכלה, רצוי מאד שילמד את סטודנט  •
 הקורס מתמטיקה לכלכלנים א'. הקורס מהווה תנאי קדם לקורסים בלימודי תואר שני.

סטודנטים אשר למדו את הקורס מחשבים לכלכלנים א' בשנה"ל תשע"ח / תשע"ז,  •
ק"ז הקורס ויש צורך להשלים את הנק"ז בקורס בחירה נוסף שימו לב כי בוצע שינוי בנ

  מרשימה ב'.

  :סמינרים •
o בסמסטר ב' לא נפתחים  .חובה לבצע את הרישום לסמינר בסמסטר א' בלבד

 סמינרים חדשים. 
o  בשבועיים הראשוניים של תחילת הסמסטר יתקיימו מפגשים עם מנחה הסמינר

 אליו נרשמתם. 
o  ם לקורס בנושא הסמינר. גהירשם עיתים יש ללשימו לב כי 
o  בבסמסטר  חובה( קורס) רישום לסמינר בחשבונאות –תלמידי חשבונאות'. 

 

 :להזכירכם

 נקודות זכות •
o נקודות זכות  120-בכדי לסיים בהצלחה את התואר אתם נדרשים להיות זכאים ל

 )לכל הפחות(.
o  128במסלולם חשבונאות נדרשים לצבור חוגי עם התמחות ב-חדתלמידי כלכלה 

 נקודות זכות.
o  10כל המסלולים, פרט לכלכלה וניהול, יש לבצע לימודים כלליים  בהיקף של 

נקודות אנגלית כשפה זרה והדרכה בספריה )ראו טבלה  2נקודות זכות, ובנוסף 
 נק"ז לימודים כלליים. 8 -תלמידי ניהול חייבים ב מתאימה בתחילת המסמך(.

 ציונים •
o 65-יפחת מ ממוצע סיום התואר לא . 
o 65 -ממוצע קורסים כלליים לא יפחת מ . 
o 65-ממוצע קורסי המחלקה לא יפחת מ. 
o  יש לסיים בממוצע שלא  שבכל חוגתלמידים הלומדים בחוגים שונים, יש לוודא

 .65-יפחת מ

https://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/yedion-aspx.aspx


 
 נהל עסקיםחוגי בכלכלה ומ-מסלול חד

  142-1-1111 כלכלת ישראל

  142-1-1711 חשבונאות ניהולית לכלכלנים

 הרשמה בסמסטר א' בלבד  סמינר בכלכלה

השלמת קורסי בחירה בהתאם 
 לתוכנית הלימודים

 5-קורסי רשימה א' ו 11סה"כ נדרשים בתואר 
 קורסי רשימה ב'. 

 חשבונאותחוגי עם התמחות ב-מסלול חד

  142-1-1701 דו"חות מאוחדים א'

  142-1-1621 מבוא למיסים

  142-1-1671 ביקורת חשבונות א'

  142-1-2051 חשבונאות ניהולית מתקדמת

  142-1-0090 נושאים מיוחדים בחשבונאות

בחירה בהתאם  השלמת קורס
 לתוכנית הלימודים

 כלכלת ישראל)הרשמה לקורס 
 (תקופת השינויים בתקופת

מיועד לסטודנטים שלא ביצעו קורס בחירה  
באחריות הסטודנטים לעקוב אחרי  בשנה ב'.

בכדי לעמוד בתנאי הזכאות  הנק"ז לתואר
 לעיל.

 בכלכלה עם חטיבה במחלקה אחרת ראשי מסלול

  142-1-1111 כלכלת ישראל

  142-1-1711 חשבונאות ניהולית לכלכלנים

 הרשמה בסמסטר א' בלבד  סמינר בכלכלה

השלמת קורסי בחירה בהתאם 
 לתוכנית הלימודים

, וקורס קורסי רשימה א' 6סה"כ נדרשים בתואר  
 מרשימה ב'. 1בחירה 

 (ולא כולל כלכלה וסטטיסטיקה כלכלה וניהול)לא כולל  חוגי-דו מסלול

 במידה ולא בוצע בשנה ב' 142-1-1081 מבוא לאקונומטריקה

: מחשבים לכלכלנים; במידה ולא דרישת קדם 142-1-0068 סטטה לכלכלנים
 בוצע בשנה ב'

 הרשמה בסמסטר א' בלבד  סמינר בכלכלה

 הרשמה בסמסטר א' בלבד 142-1-0102 עבודה מחקרית בכלכלהכתיבת 

השלמת קורס בחירה מרשימה א' 
 בהתאם לתוכנית הלימודים

בחירה בסמסטר א' או הניתן להירשם לקורס  
 בסמסטר ב'. 

 כלכלה וניהולחוגי -דומסלול 

 במידה ולא בוצע בשנה ב' 142-1-1081 מבוא לאקונומטריקה

: מחשבים לכלכלנים; במידה ולא דרישת קדם 142-1-0068 סטטה לכלכלנים
 בוצע בשנה ב'

השלמת קורס בחירה מרשימה א' 
 בהתאם לתוכנית הלימודים

בחירה בסמסטר א' או הניתן להירשם לקורס  
 בסמסטר ב'. 

 כלכלה וסטטיסטיקהחוגי -דומסלול 

 במידה ולא בוצע בשנה ב' 142-1-1081 מבוא לאקונומטריקה

: מחשבים לכלכלנים; במידה ולא דרישת קדם 142-1-0068 לכלכלנים סטטה
 בוצע בשנה ב'

  364-1-1391 מדעי הנתונים לכלכלנים

השלמת קורס בחירה מרשימה א' 
 בהתאם לתוכנית הלימודים

ניתן להירשם לקורסי הבחירה בסמסטר א' ו/או  
 בסמסטר ב'. 

 )בהיקף של חטיבה( לה משנימסלול כלכ

ע"ב מקום פנוי בלבד; ניתן להירשם גם  142-1-1111 ישראלכלכלת 
 בסמסטר ב'.

 הרשמה בסמסטר א' בלבד 142-1-0102 כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה

 

 
 


