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  מטרת הקורס:

 ושאים כלליים בתחום העסקי.הקניית ידע בסיסי בהבנת סוגיות משפטיות נבחרות בנ

 

 יעדי ההוראה:

דיני התאגידים, תחום עיקר בב ,סוגיות משפטיות נבחרותהקניית ידע בסיסי בהבנת נושאים ו

כן, תהא לסטודנטים היכולת לגלות בקיאות -. כמומשפט העסקילרבות סוגיות נבחרות ב

חיונית לפרקטיקה בתחומים: דיני העבודה, אתיקה מקצועית, דיני החוזים, דיני מכרזים, 

 תחום הביקורת הפנימית וכו'.

לטיפוח וקידום הידע בשטח חשוב זה  ,ולו במעט ,תתרום תכנים הללוחשיפת הסטודנט ל

 במערכות הניהוליות הפרטיות והציבוריות . 
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