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 הנחיות כלליות לרישום לקורסים לתלמידי שנה ב'

 סמסטר א' – ףשנה"ל תש"

 

 מועדי הרישום

התאם להנחיות ב (17-19.9.2019)בתאריכים  סמסטר א' תיערך באינטרנט בלבד ף"הרשמה לקורסים לשנה"ל תש

על כל סטודנט לקרוא  חובה. בנוסף להנחיות הכלליות שמפרסמת המחלקה לכלכלה, המצורף בקישורהאוניברסיטה 

 (האוניברסיטה)ההנחיות מפורסמות באתר  את ההנחיות שמפרסמת הפקולטה לרוח וחברה.

 

מפרסמת מדי פעם עדכונים  המחלקה בשנתון. ותוהדרישות האקדמיות לתואר מופיע תוכנית הלימודים .1

 לשנתון.

ם את מימסיי םדרישות האקדמיות, ולבדוק שאכן הוב הםבתוכנית הלימודים של יםלהיות בקיא יםעל הסטודנט .2

 האקדמיות בכל שנה. הםחובותי

 חופפות! עם שעותאנו מזכירים לכל הסטודנטים שאין ללמוד קורסים  .3

 לתלמידי המסלול מנהל עסקים אין ללמוד יותר משני קורסים בנושא משפט בכל התואר. .4

 עדכון לגבי תרגולים בשבוע הראשון ללימודים, יפורסם בסמוך לתחילת שנת הלימודים. – תרגולים .5

במקביל לקורסי החובה  ייב ללמוד את הקורס בסמסטר א' תש"ףד' בשנה א', ח סטודנט שנכשל בקורס חדו"א .6

 של שנה ב'. במידה וניכשל בקורס בסוף סמסטר א', לא יוכל להמשיך לימודיו במחלקה.

רשם לקורסים של שנה ב' רק בתקופת יסטודנטים הלומדים קורס קיץ במבוא לכלכלה ב', יהיו רשאים לה .7

 רשם.ילקורסי בחירה ולמימון, ניתן יהיה לה עובר בקורס. השינויים לאחר קבלת ציון

 

 על פי מסלולים:בלבד  להלן תכנית הלימודים לשנה ב' סמסטר א' 

 

 לתלמידי מנהל עסקים

 תורת המחירים א'

 מקרו כלכלה א'

 מימון הפירמה א'

 ניתן להירשם לקורס אחד בלבד. – קורס בחירה מרשימה ב'

ניתן להירשם רק לקורסים שנפתחו עבור שנה ב', מספר המקומות מוגבל מאוד. רצוי לשים  –קורס בחירה מרשימה א' 

לב למועדי הבחינות של קורסי החובה וקורסי הבחירה. ניתן להוציא לוח בחינות לאחר הרישום לקורסים. הרישום 

תמחור של מכשירים , שוויוןכלכלת עוני ואי , משחקים שיתופיים ורסים: מבוא לתורת המשחקים,הק לקורס אחד בלבד.

 רשם רק לקורס אחד(.יה)ניתן ל פיננסיים

 א'. / ( תיבדק האפשרות להירשם לקורס נוסף מרשימה ב'בתקופת השינויים )בשבוע הראשון של תחילת הלימודים
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 לתלמידי חשבונאות

 תורת המחירים א'

 מקרו כלכלה א'

 מימון הפירמה א'

 חשבונאות פיננסית א'

 דיני תאגידים

 לאקונומטריקהמבוא 

 סטטה לכלכלנים

 
 ראשי -לתלמידי כלכלה 

 תורת המחירים א'

 מקרו כלכלה א'

 מימון הפירמה א'

 
 מחלקתי-דו –לתלמידי כלכלה 

 תורת המחירים א'

 מקרו כלכלה א'

 מימון הפירמה א' 

 
 משני –לתלמידי כלכלה 

 תורת המחירים א'

 מקרו כלכלה א'

 
 תזכורת ללימודים כלליים: 

סטודנט אינו רשאי לעבור לשנה ג', במידה ולא  –לסיים אנגלית כשפה זרה עד סוף שנה שניה באוניברסיטה יש  ▪

סטודנט המעוניין להתקבל לתכנית המצטיינים בסוף השנה השנייה, חייב  .2סיים אנגלית ברמה של מתקדמים 

 לסיים את האנגלית עד סוף השנה השנייה ללימודיו.

 151-1-1001 ה במידה ולא בצע זאת בשנה א'יהספריחובה לבצע קורס הכרת  ▪

 900-1-5001חובה לבצע קורס למניעת הטרדה מינית  ▪

נק"ז בכל  8 -תלמידים הלומדים במסלול כלכלה וניהול חייבים ב נק"ז בכל התואר. 10סה"כ  –קורסים כלליים  ▪

 התואר.

 

 ות הקבלה.בשע לטלבמידה ויש שאלות לגבי הקורסים ומערכת השעות, ניתן לפנות 

 

 תזכורת חשובה

 שום לקורסים לאחר תקופת השינוייםהמחלקה לכלכלה לא תאשר רי

 
 בברכת שנה טובה ושנת לימודים מוצלחת

 המחלקה לכלכלה
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