שנה"ל תש"ף ,סמסטר ב'2020 ,
הנחיות כלליות לרישום עבור תלמידי תואר ראשון במחלקה לכלכלה
כללי
יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות .הנחיות אלו נוספות על ההנחיות של הפקולטה למדעי הרוח
והחברה.
הלימודים בסמסטר ב' יפתחו ביום ראשון ,י"ב אדר תש"ף 8 ,במרץ 2020

רישום לקורסים
אופן הרישום
הרישום לקורסים לסמסטר ב' יתקיים באינטרנט בלבד ,כפי שהתנהל בסמסטר א'.
זמני הרישום
הרישום לקורסים לתלמידי המחלקה נשלח למייל של כל סטודנט ממזכירות הפקולטה לרוח
וחברה.
את זמני רישום יש לבדוק בקיוסק המידע האישי של כל סטודנט.

תקופת השינויים
תתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.
רישום אוטומטי לקורסים שנתיים
לתשומת הלב :הפקולטה ערכה יעוץ אוטומטי לרוב הסטודנטים הרשומים לקורסים שנתיים.
חובת הסטודנט לבדוק אם אכן חלק ב' של הקורס הועתק.
במידה והקורס לא התעדכן אוטומטית ,יש אפשרות להוסיף/לבטל – באחריות הסטודנט.
מועדים מיוחדים של סמסטר א' תש"ף
מועדים מיוחדים בקורסי החובה ,יתקיימו בתחילת סמסטר ב' .הודעה מפורטת תשלח לאחר
מועדי ב'.
על פי נוהל הבחינות ,הודעה על תאריך הבחינה (מועד ג') תימסר לסטודנט שלושה שבועות
לפני המועד.
תכנית הלימודים
תכנית הלימודים מפורטת בהמשך .מידי פעם המחלקה מפרסמת עדכונים לשנתון ויש לשים לב
לכך.

תנאי קדם לקורסים
תנאי הקדם לכל הקורסים מופיעים בשנתון .סטודנט שאינו עומד בתנאי הקדם אינו רשאי
להירשם לקורס.
סטודנט שנרשם לקורס מבלי שעמד בתנאי הקדם ,תבוטל הרשמתו .המחלקה אינה
מתחייבת להודיע על כך לסטודנט.
לוח בחינות
מועדי הבחינות של סמסטר ב' תש"ף מעודכנים במערכת .לאחר הרישום לקורסים ,ניתן להוציא
לוח בחינות אישי לסטודנט.
שימו לב!!! הרישום לקורסים לסמסטר ב' תש"פ נערך לפני קבלת הציונים הסופיים של
סמסטר א'  ,לפיכך ,בקורסים בהם אין ציונים לא יהיה ניתן להירשם לקורסים המתקדמים
(כגון מבוא לכלכלה ב' ,סטטיסטיקה לכלכלנים ב' ,וקורסים בחשבונאות) .רישום לקורסים
אלו יערך בתקופת השינויים.
תנאים לרישום
חובה על כל סטודנט להירשם לקורסים ע"פ תכנית הלימודים וכן ע"פ ההנחיות המפורטות
בהמשך ,סטודנט שיחרוג מההנחיות יבוטל לו הייעוץ לסמסטר הנוכחי במהלך תקופת הייעוץ או
במהלך תקופת הסמסטר וזאת ע"פ החלטת ועדת הוראה מחלקתית.
על הסטודנט להיות בקיא בתכנית הלימודים שלו ובדרישות האקדמיות ,ולבדוק
שאכן הוא מסיים את חובותיו האקדמיות בכל שנה.
הסטודנט אחראי אישית לעריכת הרישום באינטרנט .סטודנט שלא יערוך יעוץ והרשמה
במועד ,כפי שפורסם ללא סיבה (כגון מילואים) ,לא יחשב כסטודנט הלומד במחלקה.
לתשומת הלב ,רישום לקורסים בניגוד לנוהל יגרור ביטול הרישום ללא הודעה מוקדמת.
תזכורת :אין ללמוד קורסים ששעותיהם חופפות !
חזרה על קורסים
סטודנט שאושר לו לחזור על קורס ,חייב לעמוד בדרישות הקורס ,כפי שנקבעו בשנה בה הוא
לומד את הקורס (ולא על פי דרישות מוקדמות או מאוחרות יותר).
ייתכנו שינויים בקורסים משנה לשנה (שעות ,נק"ז ,מטלות ,ציון עובר ועוד )...הדרישות
הקובעות בקורס הן הדרישות של השנה בה למד הסטודנט את הקורס .במידה ושינוי זה ייצור
חוסר בנק"ז לסיום התואר יהיה על הסטודנט להשלים קורס בחירה נוסף .במידה ושינוי זה יצור
עודף בנק"ז ייסגר התואר ביותר מ 120-נק"ז.
בחלק ממחלקות הפקולטה לא ניתן לחזור על קורסים על-מנת לשפר ציון .סטודנט המבקש
לחזור על קורסים לשפר ציון חייב לקבל על כך אישור מהיועץ במחלקה ,הרישום לקורס נעשה
בתקופת השינויים במזכירות המחלקה בלבד.
בדיקת ציונים משנים קודמות
חובתו של הסטודנט לבדוק שאכן כל הציונים בקורסים בשנה הקודמת עודכנו במחשב
האוניברסיטה .במידה וחסר ציון אנא פנה מיד אל מזכירות המחלקה לברור הנושא-
בשעות הקבלה או במייל  .talg@bgu.ac.ilיש לציין שם ומספר ת.ז – מייל ללא פרטים
מזהים ,לא יטופל.

ביטול אקדמי
ניתן לבטל קורס/ים אחרי תום תקופת השינויים בקנס עד חמישה שבועות לפני תום
הסמסטר (הביטול מתבצע על ידי פניה אל מזכירות הפקולטה ע"ג טופס מתאים ,חיוב
הקנס נעשה על ידי מדור חשבונות סטודנטים) .חשוב לציין כי "ויתור אקדמי" על
קורס/ים אינו מביא לשינוי בהיקף תשלום שכר הלימוד בסמסטר הרלוונטי .קישור
לטפסי הפקולטה
להזכירכם



חובה לסיים אנגלית ברמת מתקדמים  2עד סוף שנת הלימודים השנייה .סטודנט
לא יהיה רשאי לעבור לשנה ג' ,במידה ולא סיים אנגלית.
מסלול כלכלה וניהול  -יש להירשם ללימודי אנגלית והכרת הספרייה תחת לימודי
ניהול.

לימודי חובה כלליים לכל המסלולים במהלך התואר
151-1-1001

הכרת הספרייה
אנגלית ברמה של פטור
קורסים כלליים בהיקף של 10
נקודות זכות

900-5-5001

לומדה להכרת החוק והנהלים

חובה; ללא נקודות זכות
 2נקודות זכות
פרט לתלמידי כלכלה וניהול.
סטודנטים במסלול כלכלה וניהול חייבים ב 8-נק"ז
בקורסים כלליים (לא כולל אנגלית)
חובה; ללא נקודות זכות

סטודנט המעוניין בעזרה ובהבהרות בנושא הייעוץ ,יש להגיע לשעות הקבלה במזכירות
המחלקה לפני תקופת הרישום.

תכנית הלימודים עבור תלמידי שנה א' סמסטר ב' בלבד

מסלול חד-חוגי בכלכלה ומנהל עסקים
142-1-1021
142-1-0014
142-1-0030
142-1-0149
142-1-2661
201-1-9221

מבוא לכלכלה ב'
מחשבים לכלכלנים
סטטיסטיקה לכלכלנים ב'
כלכלה לכולם
או
יסודות המשפט העסקי
חדו"א ד'

דרישת קדם :מבוא לכלכלה א'
במידה ולא נלמד בסמסטר א'
דרישת קדם :סטטיסטיקה לכלכלנים א'
אלו קורסי בחירה מרשימה ב'; יש לבחור קורס
אחד מבין השניים.
מיועד לסטודנטים שלמדו את הקורס מבוא
למתמטיקה בסמסטר א' ,וכן לסטודנטים שנכשלו
בקורס וצריכים לחזור עליו שנית

מסלול חד-חוגי עם התמחות בחשבונאות
142-1-1021
142-1-0014
142-1-0030
142-1-1421
142-1-1521
201-1-9221

מבוא לכלכלה ב'
מחשבים לכלכלנים
סטטיסטיקה לכלכלנים ב'
מבוא לחשבונאות פיננסית 2
יסודות המשפט העסקי
חדו"א ד'

דרישת קדם :מבוא לכלכלה א'
במידה ולא נלמד בסמסטר א'
דרישת קדם :סטטיסטיקה לכלכלנים א'
דרישת קדם :מבוא לחשבונאות פיננסית 1
דרישת קדם :יסודות המשפט
מיועד לסטודנטים שלמדו את הקורס מבוא
למתמטיקה בסמסטר א' ,וכן לסטודנטים שנכשלו
בקורס וצריכים לחזור עליו שנית

מסלול ראשי בכלכלה עם חטיבה במחלקה אחרת
142-1-1021
142-1-0014
142-1-0030
201-1-9221

מבוא לכלכלה ב'
מחשבים לכלכלנים
סטטיסטיקה לכלכלנים ב'
חדו"א ד'*

דרישת קדם :מבוא לכלכלה א'
במידה ולא נלמד בסמסטר א'
דרישת קדם :סטטיסטיקה לכלכלנים א'
מיועד לסטודנטים שלמדו את הקורס מבוא
למתמטיקה בסמסטר א' ,וכן לסטודנטים שנכשלו
בקורס וצריכים לחזור עליו שנית

מסלול דו-חוגי
142-1-1021
142-1-0014
142-1-0030
201-1-9221

מבוא לכלכלה ב'
מחשבים לכלכלנים
סטטיסטיקה לכלכלנים ב'
חדו"א ד'*

דרישת קדם :מבוא לכלכלה א'
במידה ולא נלמד בסמסטר א'
דרישת קדם :סטטיסטיקה לכלכלנים א'
מיועד לסטודנטים שלמדו את הקורס מבוא
למתמטיקה בסמסטר א' ,וכן לסטודנטים שנכשלו
בקורס וצריכים לחזור עליו שנית

מסלול כלכלה משני (בהיקף של חטיבה)
142-1-1021

מבוא לכלכלה ב'

דרישת קדם :מבוא לכלכלה א'

* סטודנטים הלומדים במחלקות מתמטיקה ,מדעי המחשב ,סטטיסטיקה ,יהיו פטורים
מהקורס אך לא מהנק"ז .השלמת הנק"ז נעשית בשנה ג' – רישום לקורסי בחירה
מרשימה א'.

תכנית הלימודים עבור תלמידים חדשים במחלקה ,מסלול מיוחד המתחילים את לימודיהם
בסמסטר ב' -
מסלול חד-חוגי בכלכלה ומנהל עסקים
142-1-1011
142-1-1281
142-1-0211
201-1-9221
142-1-0014

מבוא לכלכלה א'
יסודות החשבונאות א'
סטטיסטיקה לכלכלנים א'
חדו"א ד'
מחשבים לכלכלנים

מסלול חד-חוגי עם התמחות בחשבונאות
142-1-1011
142-1-1411
142-1-1401
142-1-0211
201-1-9221
142-1-0014

מבוא לכלכלה א'
מבוא לחשבונאות פיננסית
יסודות המשפט העסקי
סטטיסטיקה לכלכלנים א'
חדו"א ד'
מחשבים לכלכלנים

להזכירכם:
תנאי מעבר לשנה ב' (לתלמידים שאינם לומדים חשבונאות) – ציון עובר בקורסים:
מבוא לכלכלה א' ו-ב' ,סטטיסטיקה לכלכלנים א' ו-ב' ,חדו"א ד' ,וממוצע ציונים
מעל .65


תנאי מעבר לשנה ב' לתלמידי חשבונאות – ציון עובר בקורס מבוא לחשבונאות
פיננסית  1ו ,2-יסודות המשפט העסקי ,יסודות המשפט ,סטטיסטיקה לכלכלנים א'
ו-ב' ,חדו"א ד'.

תכנית הלימודים עבור תלמידי שנה ב' סמסטר ב' בלבד
מסלול חד-חוגי בכלכלה ומנהל עסקים
בסמסטר ב' חובה להירשם לקורס מבוא לאקונומטריקה .קורס זה הינו תנאי קדם
לקורסי הבחירה מרשימה א' בשנה ג' ולקורס כלכלת ישראל .לפיכך ,מומלץ להירשם
רק לקורס בחירה אחד מרשימה ב' או לא להירשם כלל בסמסטר הנוכחי .בנוסף ,ניתן
להירשם למתמטיקה א' כקורס בחירה מרשימה א' בתנאי שעומדים בדרישות הקדם
לקורס.
142-1-1041
142-1-1551
142-1-3011
142-1-1081

תורת המחירים ב'
מקרו כלכלה ב'
מימון הפירמה ב'
מבוא לאקונומטריקה

דרישת קדם :תורת המחירים א'
דרישת קדם :מקרו כלכלה א'
דרישת קדם :מימון הפירמה א'
דרישת קדם :סטטיסטיקה לכלכלנים א' ,סטטיסטיקה
לכלכלנים ב' ,תורת המחירים א' ,מקרו כלכלה א'

142-1-0068

סטטה לכלכלנים
קורס בחירה אחד
מרשימה ב' או קורס
בחירה אחד מרשימה א';
על פי הרשימה המצורפת

דרישת קדם :מחשבים לכלכלנים.
דרישת קדם לתלמידי שנה ב' לקורס מתמטיקה
לכלכלנים א' :ציון  80ומעלה בחדו"א ד' .מי שאינו
עומד בתנאי זה ,רישומו לקורס יבוטל

מסלול חד-חוגי עם התמחות בחשבונאות
דרישת קדם :תורת המחירים א'
תורת המחירים ב'
142-1-1041
דרישת קדם :מקרו כלכלה א'
מקרו כלכלה ב'
142-1-1551
דרישת קדם :מימון הפירמה א'
מימון הפירמה ב'
142-1-3011
דרישת קדם :חשבונאות פיננסית א'
חשבונאות פיננסית ב'*
142-1-1391
דרישת קדם :מבוא לחש' פיננסית א' ו-ב'
משפט מסחרי*
142-1-1371
דרישת קדם :מבוא לחש' פיננסית א' ו-ב'
מבוא לחשבונאות ניהולית*
142-1-1101
מערכות מידע בארגון לחשבונאיים* דרישת קדם :מבוא לחש' פיננסית א' ו-ב'
142-1-0020
דרישת קדם לתלמידי שנה ב' לקורס
קורס בחירה אחד מרשימה א' על
מתמטיקה לכלכלנים א' :ציון  80ומעלה
פי הרשימה המצורפת
בחדו"א ד' .מי שאינו עומד בתנאי זה,
רישומו לקורס יבוטל
* רישום לקורסים מותנה בציון עובר בכל הקורסים של סמסטר א'.

מסלול ראשי בכלכלה עם חטיבה במחלקה אחרת
142-1-1041
142-1-1551
142-1-3011
142-1-1081

תורת המחירים ב'
מקרו כלכלה ב'
מימון הפירמה ב'
מבוא לאקונומטריקה

142-1-0068

סטטה לכלכלנים

דרישת קדם :תורת המחירים א'
דרישת קדם :מקרו כלכלה א'
דרישת קדם :מימון הפירמה א'
דרישת קדם :סטטיסטיקה לכלכלנים א',
סטטיסטיקה לכלכלנים ב' ,תורת המחירים
א' ,מקרו כלכלה א'
דרישת קדם :מחשבים לכלכלנים

מסלול כלכלה וניהול
דרישת קדם :תורת המחירים א'
תורת המחירים ב'
142-1-1041
דרישת קדם :מקרו כלכלה א'
מקרו כלכלה ב'
142-1-1551
דרישת קדם :מימון הפירמה א'
מימון הפירמה ב'
142-1-3011
דרישת קדם :סטטיסטיקה לכלכלנים א' ,סטטיסטיקה
מבוא לאקונומטריקה *
142-1-1081
לכלכלנים ב' ,תורת המחירים א' ,מקרו כלכלה א'
דרישת קדם :מחשבים לכלכלנים
סטטה לכלכלנים*
142-1-0068
* תלמידי כלכלה וניהול יכולים לדחות את הקורסים מבוא לאקונומטריקה וסטטה לכלכלנים לשנה ג' סמסטר א'.

מסלול דו-חוגי (פרט לניהול)
142-1-1041
142-1-1551
142-1-1081

תורת המחירים ב'
מקרו כלכלה ב'
מבוא לאקונומטריקה

142-1-0068

סטטה לכלכלנים

דרישת קדם :תורת המחירים א'
דרישת קדם :מקרו כלכלה א'
דרישת קדם :סטטיסטיקה לכלכלנים א',
סטטיסטיקה לכלכלנים ב' ,תורת המחירים
א' ,מקרו כלכלה א'
דרישת קדם :מחשבים לכלכלנים

מסלול כלכלה משני (בהיקף של חטיבה)
142-1-1041
142-1-1551

תורת המחירים ב'
מקרו כלכלה ב'

דרישת קדם :תורת המחירים א'
דרישת קדם :מקרו כלכלה א'

תכנית הלימודים עבור תלמידי שנה ג' סמסטר ב' בלבד
על מנת לעזור לכם בבחירת קורסי רשימה א' ו-ב' ,מועדי הבחינות מפורסמים בטבלה
המרוכזת ,בסוף מסמך זה.


סטודנט שאושר לו ללמוד קורס ברמת תואר שני ,במסגרת לימודי תואר ראשון,
חייב לעמוד בתנאי המעבר ,כפי שנקבע בתואר השני .ציון מעבר בתואר השני הוא
.65



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

מסלול חד-חוגי בכלכלה ומנהל עסקים
התלמידים במסלול רשאים להירשם לעד  5קורסי בחירה מרשימה א' וקורס אחד
בלבד מרשימה ב' .בתקופת השינויים תפתח הרשמה ליותר קורסי רשימה א'.
שימו לב! ביום הרישום לקורסים ,יפתחו בהדרגה מקומות בקורסי הבחירה.
142-1-1111

כלכלת ישראל
קורסי בחירה מתקדמים
(רשימה א') ,על פי
הרשימה המצורפת

במידה ולא נלמד בסמסטר א'
יש להירשם באינטרנט עד חמישה קורסים
מרשימה א' בלבד ( 4קורסים בתקופת הרישום
ואחד נוסף יתאפשר על בסיס מקום פנוי ,בתקופת
השינויים)

קורסי בחירה (רשימה ב'),
על פי הרשימה המצורפת

סה"כ  108נקודות זכות בלימודי כלכלה בכל התואר.

מסלול חד-חוגי עם התמחות בחשבונאות*
142-1-1111
142-1-1721
142-1-1771
142-1-1681
142-1-0078
142-1-3131
142-1-2131
142-1-1691

כלכלת ישראל
דוחות מאוחדים ב
ניתוח דוחות כספיים
ביקורת חשבונות 2
דיני מיסוי בינלאומי
מיסוי רווחי הון ושוק ההון
ביקורת מערכות מידע
ממוחשבות
סמינר בחשבונאות

* הרישום לקורסים מותנה בציון עובר בכל הקורסים של סמסטר א'.

סה"כ  116נקודות זכות בלימודי הכלכלה בכל התואר.

מסלול ראשי בכלכלה עם חטיבה במחלקה אחרת
142-1-1111

במידה ולא נלמד בסמסטר א'
במידה ונלמד הקורס מימון ב' ,הוא ייחשב
כקורס בחירה מתקדם (רשימה א')

כלכלת ישראל
קורסי בחירה מתקדמים
(רשימה א') על פי הרשימה
המצורפת

סה"כ  80נקודות זכות בלימודי הכלכלה בכל התואר.

מסלול כלכלה וניהול
142-1-1111

כלכלת ישראל

סה"כ  54נקודות זכות בלימודי כלכלה בכל התואר.

תלמידי שנה ג' המסיימים בסמסטר ב' שנה"ל תש"ף את לימודיהם
להלן תכנית הלימודים הכוללת על פי מסלולים .תכנית זו מיועדת לסטודנטים המסיימים
לימודיהם בסוף שנה"ל תש"ף.
על כל תלמיד משנה ג המסיים את לימודיו השנה לבדוק היטב כי אכן סיים את חובותיו
האקדמיים לתואר .בנוסף יש לבדוק כי מספר נקודות הזכות לתואר מתאימות למסלול הלימודים,
כפי שמפורט בהמשך.
להזכירכם:




נקודות זכות
 oבכדי לסיים בהצלחה את התואר אתם נדרשים להיות זכאים ל 120-נקודות זכות
(לכל הפחות).
 oתלמידי כלכלה וחשבונאות נדרשים לצבור במסלולם  128נקודות זכות.
 oכל המסלולים ,פרט לכלכלה וניהול ,יש לבצע לימודים כלליים בהיקף של 10
נקודות זכות ,ובנוסף  2נקודות אנגלית כשפה זרה והדרכה בספריה (ראו טבלה
מתמאימה בתחילת המסמך).
ציונים
 oממוצע סיום התואר לא ייפחת מ.65-
 oממוצע קורסים כלליים לא ייפחת מ.65 -
 oממוצע קורסי המחלקה לא ייפחת מ.65-
 oתלמידים הלומדים בחוגים שונים ,יש לוודא שבכל חוג יש לסיים בממוצע שלא
ייפחת מ.65-

תכנית לימודים חד-מחלקתית ,מנהל עסקים ,סה"כ  108נק"ז
שם הקורס
מבוא לכלכלה א+ב
מחשבים לכלכלנים
חדו"א ד'
סטטיסטיקה לכלכלנים א+ב
יסודות החשבונאות א+ב

נק"ז
8
2
4
8
6

שם הקורס
תורת המחירים א+ב
מאקרו כלכלה א+ב
מימון הפירמה א+ב
מבוא לאקונומטריקה
סטטה

נק"ז
8
8
8
4
1

שם הקורס
 9קורסי בחירה מרשימה א
9*3
 5קורסי בחירה מרשימה ב
5*3

נק"ז

שם הקורס

נק"ז

27

כלכלת ישראל

3

15

חשבונאות ניהולית לכלכלנים

3

עבודה סמינריונית

3

תכנית לימודים חד-מחלקתית ,מגמת חשבונאות ,סה"כ  116נק"ז
שם הקורס
מבוא לכלכלה א+ב
מבוא לחשבונאות פיננסית א+ב
יסודות המשפט
יסודות המשפט העסקי
חדו"א ד
סטטיסטיקה לכלכלנים א+ב
מחשבים לכלכלנים
מערכות מידע בארגון לחשבונאים
מבוא לאקונומטריקה
סטטה (החל מתש"ף תלמידי חש'
ילמדו את הקורס וישלימו קורס
בחירה אחד מרשימה א')
סמינר בחשבונאות
ביקורת חשבונות 1+2
דוחות מאוחדים א+ב
ניתוח דוחות כספיים

נק"ז
8
6
2
2
4
8
2
3
4

שם הקורס
חשבונאות פיננסית א+ב
תורת המחירים א+ב
מאקרו כלכלה א+ב
מימון הפירמה א+ב
דיני תאגידים
משפט מסחרי
מבוא לחשבונאות ניהולית
כלכלת ישראל
חשבונאות ניהולית מתקדמת

נק"ז
6
8
8
8
2
3
4
3
3

1

ביקורת מערכות ממוחשבות

3

3
6
6
3

נושאים מיוחדים בחשבונאות
דיני מיסוי בינלאומי
רווחי הון ושוק ההון
מבוא למיסים

3
2
3
2

תכנית לימודים דו-מחלקתית ,כלכלה וניהול ,סה"כ  54נק"ז
שם הקורס
מבוא לכלכלה א+ב
סטטיסטיקה לכלכלנים א+ב
מחשבים לכלכלנים
חדו"א ד
כלכלת ישראל
מבוא לכלכלה א+ב

נק"ז
8
8
2
4
3
8

שם הקורס
תורת המחירים א+ב
מקרו כלכלה א+ב
מימון הפירמה א+ב
מבוא לאקונומטריקה
סטטה
תורת המחירים א+ב

נק"ז
8
8
8
4
1
8

תכנית לימודים ראשית בכלכלה עם חטיבה במחלקה אחרת  ,סה"כ  80נק"ז
שם הקורס
נק"ז
שם הקורס
תורת המחירים א+ב
8
מבוא לכלכלה א+ב
מקרו כלכלה א+ב
4
חדו"א ד
מימון הפירמה א*
8
סטטיסטיקה לכלכלנים א+ב
מבוא לאקונומטריקה
6
יסודות החשבונאות א+ב
סטטה
2
מחשבים לכלכלנים
חשבונאות ניהולית לכלכלנים
18
 6קורסי בחירה מרשימה א'
כלכלת ישראל
3
עבודה סמינריונית
* במידה ונלמד הקורס מימון ב' ,הוא ייחשב כקורס בחירה מרשימה א' ולפיכך מסיימים עם  81נק"ז

נק"ז
8
8
4
4
1
3
3

תכנית לימודים דו-מחלקתית( ,לא כולל ניהול)
שם הקורס
מבוא לכלכלה א+ב
סטטיסטיקה לכלכלנים א+ב
מחשבים לכלכלנים
חדו"א ד'
כלכלת ישראל
כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה

נק"ז
8
8
2
4
3
1

סה"כ  54נק"ז

שם הקורס
תורת המחירים א+ב
מקרו כלכלה א+ב
מימון הפירמה א
מבוא לאקונומטריקה
סטטה
סמינר

נק"ז
8
8
4
4
1
3

תכנית לימודים כלכלה משני בהיקף של חטיבה ,סה"כ  28נק"ז
שם הקורס
מבוא לכלכלה א+ב
כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה
כלכלת ישראל

נק"ז
8
1
3

שם הקורס
תורת המחירים א+ב
מאקרו כלכלה א+ב

נק"ז
8
8

