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הפקולטה לניהול
תואר שני
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הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר – תואר שני
))M.B.A., M.A
בפקולטה לניהול מתקיימים לימודי מוסמכים בתחומים הבאים:
ניהול תיירות ומלונאות
ניהול ומדיניות ציבורית
מנהל עסקים במגמות ליבה פרופסיונליות
תכנית מנהל עסקים במגמה למנהיגות חברתית
תכנית מנהל עסקים למנהלים
תכנית מנהל עסקים באנגלית

הרשמה
א .בוגרי תואר ראשון במוסד אקדמי בארץ או מוסדות מקבילים מחוץ לארץ שממוצע ציוניהם 80
לפחות אשר השלימו את חובות האנגלית כשפה זרה לתואר ראשון .על המועמדים להמציא
גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר/דיפלומה קבילים (מקור או צילום שאושר על ידי המוסד
המנפיק או מדור רישום) ודירוג מאושר המציין את מיקומם היחסי בין בוגרי מחזורם.
ב .בוגרי תארים מאוניברסיטאות מחו"ל או שלוחות של אוניברסיטאות זרות ,חייבים להיבחן
במבחן  GMATלמעט בעלי תואר  P.hDו - DMD , MD -בעלי רישיון ממשרד הבריאות
בישראל .על המועמדים להמציא אישור מקורי בלבד של תוצאות מבחן ה .GMAT -למועמדים
לתוכניות :ניהול ומדיניות ציבורית ,ניהול תיירות ומלונאות ותכנית מנהל עסקים למנהלים
ניתנת אפשרות להמציא אישור (מקורי בלבד) על תוצאות מבחן  GREבמקום מבחןGMAT ,
ישירות למדור רישום באמצעות הגוף שעורך את הבחינה.
ג .תלמיד שיפסיק את לימודיו במחלקה א' ושיעמוד בקריטריונים לקבלה למחלקה ב' יהא רשאי
להגיש בקשה לקבלה ללימודים למחלקה ב' .הפקולטה אינה מתחייבת לאשר קבלת התלמיד
למחלקה ב' החדשה.
ד .הפקולטה לניהול אינה מאפשרת מעבר תלמידים בין תוכניות ה M.B.A. -השונות.
מודגש בזאת כי תנאים אלו הם סף מינימלי להרשמה ואינם מהווים סף קבלה.
לוועדת הקבלה הסמכות לפטור ממבחן הGMAT-
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מסלולי לימודים
 .1מסלול ללא עבודת גמר
 .2מסלול מחקרי-עם עבודת גמר :הפקולטה לניהול מאפשרת לתלמיד פעיל במעמד "מן המניין"
שלמד לפחות סמסטר אחד ,להתקבל למסלול מחקרי עם עבודת גמר .פרוט תכנית הלימודים
בכל מסלול מפורטת במחלקות.
 .3מסלול להשלמת תזה לבוגרי תואר שני -הפקולטה לניהול מציעה מסלול להשלמת תזה לבעלי
תואר שני ללא תזה השואפים להמשיך ללימודי תואר שלישי (דוקטור) .מסלול זה אינו מקנה
תואר שני נוסף.
פרוט באתר הפקולטה -בחוצץ ותארים מתקדמים.

מועדי הדיון בקבלת תלמידים
הדיון בקבלת מועמדים ייעשה לאחר הצגת הזכאות לתואר על בסיס הישגים ורקע אקדמי קודם של
המועמד .מומלץ להגיש את הזכאות לתואר מיד עם קבלתה.
בקשות להארכת מועד הצגת הזכאות ,למועמדים שלא יגישו אישור זכאות לתואר עד המועד
האחרון כנדרש ,לא תאושרנה ולא תתקבלנה.

קבלה על תנאי
סטודנט באוניברסיטת בן גוריון בנגב הנמצא לקראת סיום התואר הראשון (סמסטר אחרון ללימודים
או סיום חובות שמיעה) ,יוכל להתקבל ללימודי התואר השני במידה וממוצע הציונים גבוה מסף
הקבלה .הקבלה ללימודים תהיה על תנאי לסמסטר אחד ותחייב הצגת אישור זכאות להמשך
הלימודים.

ערעור על החלטת ועדת הקבלה
תלמיד שבקשתו ללימודים במסגרת הפקולטה נדחתה ,רשאי לערער באמצעות מדור רישום תוך
שלושה שבועות מהוצאת מכתב הדחייה ולא יאוחר משבועיים לפני תחילת הלימודים.
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תכנית ללימודי מוסמך בניהול תיירות ומלונאות ()M.A.
תכנית הלימודים מיועדת להכשיר את דור מנהלי העתיד בתעשיות התיירות והמלונאות.
התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון להם עניין לרכוש מיומנויות ניהוליות להן רלוונטיות לענפי
התיירות ,המלונאות ,המסעדנות ,הכנסים והאירועים.
תכנית לימודים ייחודית זו ,חושפת את הלומדים למנעד רחב של גופי ידע ומקנה כלים ניהוליים
להם רלוונטיות לתעשיות התיירות והמלונאות .דגש ניתן לפן הניהולי – יישומי ,תוך התחשבות
ברקע של הסטודנטים.
סגל ההוראה מורכב ממרצי הפקולטה לניהול וממומחים ישראליים ובינלאומיים.

הרשמה
רשאים להירשם בוגרי תואר ראשון בממוצע  80ומעלה ,אשר השלימו את חובות האנגלית כשפה
זרה לתואר ראשון .הקבלה מבוססת על בחינת הנתונים האקדמאיים של המועמד ,קורות חייו
וריאיון עם חבר סגל מהמחלקה.

מבנה התוכנית
הקורסים בתוכנית הינם סמסטריאליים.
תכנית הלימודים מציעה אפשרות ללמוד בהיקף של יום לימוד אחד בשבוע ולסיים את התוכנית ב-
 4סמסטרים.
 .1התוכנית כוללת שני מסלולי לימוד :עם תזה וללא תזה .תכנית הלימודים כוללת קורסי בסיס:
ניהול השיווק בתיירות וסוגיות יסוד בכלכלה ומימון למנהלים בתיירות.
 .2קורסי הבסיס יידרשו מכל תלמיד שלא למד אותם בעבר במסגרת אקדמית מוכרת .יש לסיים
את לימודי קורסי הבסיס בשנה הראשונה ללימודים .קורסי הבסיס מהווים דרישות קדם
לחלק מקורסי החובה.

קורסי חובה
התוכנית כוללת  8קורסי חובה (סך הכל  21נק"ז):
 .1ניהול יעדים תיירותיים
 .2התנהגות צרכנים בתעשיות השירות
 .3סוגיות עכשוויות במימון למנהלים בתיירות.
 .4תיירות כמנוף לפיתוח מקומי.
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 .5סוגיות נבחרות בדיני תיירות ומלונאות
 .6שיטות מחקר כמותיות בתיירות או שיטות מחקר איכותניות בתיירות
 .7מנהיגות מבוססת ערכים במגזר תיירות
 .8סדנאות האתגר החברתי

קורסי חובה מתקדמים
התוכנית כוללת קורס חובה מתקדם  3נק"ז  -סמינר מסכם יישומי בענפי התיירות והמלונאות –
מבעיה לפתרון .תלמידי התוכנית חייבים ללמוד קורס זה לאחר שסיימו את כל קורסי הבסיס
והחובה.
קורסי בחירה :על הסטודנטים להשלים מכסת קורסי בחירה מתוך היצע קורסי הבחירה (נתון
לשינויים).

מסלולי לימודים
מסגרת הלימודים כוללת שני מסלולים:
 .1מסלול ללא עבודת גמר.
 .2מסלול מחקרי הכולל עבדות גמר (שווה ערך ל –  12נק"ז) .מסלול זה מיועד לסטודנטים
המעוניינים להשתלב התחום המחקר וההוראה ו/או להתקבל ללימודים לקראת תואר שלישי.
להשלמת התואר נדרשות  42נק"ז .
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפונים 08-6472193 ,08-6477913 :או בדואר
אלקטרוניfom.htmha@bgu.ac.il :

תכנית ללימודי מוסמך בניהול ומדיניות ציבורית ()M.A.
תנאי הרשמה
רשאים להגיש מועמדותם בעלי זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בממוצע  80ומעלה ,אשר
השלימו את חובות האנגלית כשפה זרה בתואר הראשון.
בשיקולי הקבלה תינתן עדיפות לבעלי תואר ראשון במקצועות הבאים :ניהול ,כלכלה ,פסיכולוגיה,
גיאוגרפיה ,הנדסות ומדעים מדויקים וכן לבעלי ניסיון ניהולי מעשי.
תכנית הלימודים לתואר שני בניהול ומדיניות ציבורית מיועדת להכשיר מנהיגות איכותית לתפקידי
ניהול ומטה בכירים בסקטור הציבורי ולמנהלים מהסקטור הפרטי והמגזר השלישי המעוניינים
בהעמקת הידע על מהות המגזר הציבורי.
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תכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומי ניהול ,כלכלה ,קבלת החלטות וניתוח מדיניות ציבורית.
שילוב ייחודי זה מקנה לבוגרי המחלקה יתרון תחרותי בתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי
ותפקידים במגזר הפרטי ובמגזר השלישי ,אשר עובדים בשיתוף פעולה עם המגזר הציבורי.

מבנה הלימודים
לימודי המוסמך בניהול ומדיניות ציבורית מתקיימים בשני מסלולים:
 .1מסלול מחקרי עם עבודת גמר – להשלמת התואר נדרשות  42נקודות זכות מהן  12נקודות
זכות עבור עבודת גמר.
 .2מסלול ללא עבודת מחקר – להשלמת התואר יש להשלים  42נקודות זכות .תלמיד יוכל
לבחור באחד מהמסלולים הבאים:
א .לימודי תואר שני בשנה אחת .הלימודים פרוסים על פני סמסטר א' וסמסטר ב' בימים
שלישי ושישי וימי לימודים מרוכזים בסמסטר קיץ.
ב .לימודי תואר שני במשך שנתיים ביום שלישי בלבד .במסלול זה ניתן לשלב תואר מחקרי
הכולל עבודת גמר (תיזה).

קורסי חובה
התוכנית  -כוללת  6קורסי חובה (סך הכל  18נק"ז):
 .1ניהול ציבורי
 .2מדיניות ציבורית
 .3מבוא לכלכלה ומימון
 .4מודלים כמותיים להערכת מדיניות
 .5מדיניות כלכלית יישומית
 .6שיטות מחקר במדיניות ציבורית
בנוסף ,קיימת דרישת חובה לקורס סמינר מסכם של  3נק"ז.
כל הקורסים בתוכנית הינם סמסטריאליים בהיקף של  3שעות שבועיות ומקנים  3נק"ז אקדמיות.
סה"כ יצבור הסטודנט  42נק"ז.
סטודנט במחלקה נדרש ללמוד במהלך התואר קורס בן  3נק"ז :מתודולוגיות פרקטיות למנהלים -
האתגר החברתי .הקורס מורכב מ  3סדנאות לבחירה מתוך רשימה מוצעת ,כשסדנת האתגר
החברתי הינה חובה .שלוש הסדנאות הינן במסגרת סך  42נק"ז של התואר השני.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפונים08-6477914 ,08-6472251 :
בדואר אלקטרוניfom.ppmsc@bgu.ac.il :
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תכנית ללימודי מוסמך במנהל עסקים במגמות ליבה פרופסיונליות ()M.B.A.
הרשמה
זכאים להירשם בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע סופי לתואר של  80לפחות ,אשר השלימו את חובות
האנגלית כשפה זרה לתואר ראשון.
חשוב:
 .1הקבלה תיקבע לפי נתוני המועמד .סטודנטים שאינם עומדים בסף יכולים להבחן במבחן ה-
 .GMATסטודנט אשר יציג ציון  45לפחות בחלק הכמותי של ה GMAT-או  600לפחות בציון
הכללי ,יתקבל ללא תלות בממוצע התואר הראשון.
 .2ועדת הקבלה המחלקתית תדון בקבלה על בסיס הישגים ורקע אקדמי קודם של המועמד .על
המועמדים להציג את מיקומם במדרג במוסד בו למדו תואר ראשון .תהליך הקבלה במסלול זה
כולל ראיון אישי עם ראש המחלקה.
המחלקה למנהל עסקים מציעה שמונה מגמות לימוד .על המועמד להירשם למגמה אחת אותה
יבחר מהרשימה הבאה:
 .1מימון
 .2מימון וביטוח
 .3שיווק
 .4התנהגות ארגונית
 .5יזמות וניהול הייטק
 .6יזמות חברתית וניהול חדשני (רק בשילוב דו-תחומי במגמה )8
 .7אסטרטגיה וניהול בינלאומי (רק בשילוב דו-תחומי במגמה )8
 .8רב תחומית – אינטגרטיבית (שילובים דו-תחומיים או יותר של מגמות )3-7
ניתן לרכז את הלימודים בכל המגמות ליום אחד בשבוע (שלישי) או לפצלם ליומיים (יום שלישי
אחר הצהרים עד הערב ויום שישי בבוקר עד הצהריים)( .לא כולל סמסטר מקדים של קורסי
בסיס).
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תוכניות הלימודים
להלן מבנה תכנית הלימודים .המבנה נכון לכל המגמות המוצעות על ידי המחלקה:
קורסי חובה כלליים :המחלקה דורשת מהסטודנטים ללמוד קורסים המשקפים תכני ליבה במנהל
עסקים .קורסי חובה מתקדם :קורס החובה המתקדם עורך אינטגרציה בין כל תחומי הליבה.
קורסי מגמה :כל מגמה כוללת קורסי חובה מרכזיים לתחום ,ומגוון של קורסי בחירה בנושאים
מתקדמים ועדכניים(.כמפורסם בשנתון המחלקה).
סדנת אתגר חברתי :הסטודנטים נחשפים לניהול אתגרים חברתיים ועדכניים בסדנה מרוכזת.
סמינר אמפירי במגמה :המחלקה מציעה סמינרים אמפיריים כמו גם סמינרים של התנסות מעשית
ועבודה בשדה.
קורסי בחירה כלליים :בהתאם לנקודות הזכות המצטברות ,ניתן לבחור קורסי בחירה כלליים
להרחבת הידע הניהולי.
מסלול מחקרי :סטודנטים שצברו  12נק"ז ובעלי ממוצע  85ומעלה יכולים לבחור במסלול המחקרי
(תזה) .המסלול המחקרי מהווה תנאי הכרחי לסטודנטים המעוניינים להתקבל לקבלה ללימודי
תואר שלישי .סטודנטים במסלול המחקרי יהיו פטורים משני קורסי בחירה כלליים.
עבור סטודנטים ללא רקע אקדמי במקצועות הניהול ,תכנית הלימודים כוללת סמסטר מקדים בו
נלמדים תחומי הידע הבאים:
 .1מתמטיקה למנהל עסקים
 .2כלכלה ניהולית
 .3מימון
 .4מדעי התנהגות במנהל
 .5ניהול השיווק
פטור  -ניתן לקבל פטור מקורסי בסיס– חלקם או כולם – על סמך לימודים של קורסים מקבילים
בתואר ראשון במסגרת אקדמית אחרת ,ובתנאי שלא חלפו  7שנים מסיום התואר הראשון.
מבחן פטור  -ניתן לקבל פטור מקורסי בסיס על-סמך מבחני פטור שהמחלקה מקיימת לקראת
תחילת הלימודים .מבחני פטור מומלצים לסטודנטים שאינם יכולים לקבל פטור על-סמך לימודים
קודמים ,אך סבורים שהם בקיאים בתכנים הרלוונטיים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות במחלקה בטלפון08-6472248 08-6472246 :
בדואר אלקטרוניfom.basc1@.bgu.ac.il :

fom.basc2@bgu.ac.il
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תכנית ללימודי מוסמך במנהל עסקים במגמה למנהיגות חברתית
()M.B.A. in Social Leadership
בשיתוף קרן מנדל
הרשמה
 .1בעלי ממוצע ציונים  88לפחות בתואר הראשון
 .2בעלי רקע רלוונטי בארגונים ללא מטרות רווח
 .3מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו ידרשו לציון גבוה בחלק הכמותי של מבחן ה.GMAT-
הערות:
 .1התנאים הרשומים הינם תנאי סף מינימאלי לצורך רישום בלבד ואינם מבטיחים קבלה.
 .2תהליך הקבלה כולל ראיון אישי ומבחני מיון קבוצתיים.
 .3על המועמדים להפגין מחויבות לסוגיות חברתיות ושליטה בשפה אנגלית.

מענקים ותמיכה
סטודנטים יקבלו מלגה עד  50אחוז מגובה שכר הלימוד.

תכנית הלימודים
היבטים אקדמיים
תכנית הלימודים בנויה מקורסים מתקדמים במנהל עסקים וקורסי ליבה בתחומי המנהיגות ,המגזר
השלישי וסוגיות חברתיות .בנוסף ,התוכנית מציעה קורסים המגשרים בין תחום המנהיגות
החברתית לעולם העסקים .תכנית הלימודים מאפשרת למידת מחקרי מקרה וחיבור בין חזון
למציאות.
תכנית הלימודים הינה דו לשונית ונלמדת בעברית ובאנגלית .סגל ההוראה מורכב מסגל הפקולטה
לניהול ,מרצים בעלי שם מאוניברסיטאות מובילות בעולם ומומחים ישראליים ובינלאומיים בתחום
המנהיגות החברתית ,כך שמתאפשרת חשיפה לתפיסות ולידע גלובלי וחיבור לרשת מומחים
עולמית.
הערה :קיימת אפשרות למסלול מחקרי
היבטים אדמיניסטרטיביים
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הלימודים מתקיימים בשלושה ימי לימודים מלאים בשבוע (שני ,שלישי ויום שישי) ,במשך כ16 -
חודשים .הלימודים מתחילים בחודש אוגוסט ומסתיימים בחודש פברואר שלאחר מכן.
היקף הלימודים הוא  19קורסי חובה המעניקים  55.5נקודות זכות וקורס השלמה אחד ,ללא
נקודות זכות .הלימודים מתקיימים במתכונת של כיתה המחייבת את התלמיד ללמוד את כל
הקורסים בלוח זמנים מובנה וקבוע.
הקורסים הם ייחודיים לתוכנית וכדי להיות זכאי לתואר  M.B.A.חייב התלמיד לעמוד בהצלחה
בכל הקורסים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 074-7795030 :או בדואר אלקטרוני :
mbasl@som.bgu.ac.il

תכנית מנהלים ()M.B.A.
תכנית הלימודים
תכנית הלימודים המוצעת לבעלי ניסיון ניהולי או מקצועי הינה מובנית ואינטגרטיבית ,ללא
התמחויות ,בסך הכל על הסטודנט לצבור לפחות  42נק"ז .מרבית הקורסים מקנים  3נק"ז כל אחד
פרט לקורסי בסיס המקנים  1.5נק"ז כל אחד ולסדנאות מרוכזות בנות יום אחד (המקנות  1נק"ז).
מרבית הלימודים מתקיימים בימי חמישי בין השעות  14.00ל 20.00 -ובימי שישי בין השעות 8.00-
.14.00
כמו כן ,במהלך התוכנית על הסטודנט ללמוד  3סדנאות (סדנת האתגר החברתי ושתי סדנאות
נוספות) .הסדנאות מתקיימות בימי לימוד מרוכזים (כל סדנא ביום אחד מלא – משעה  08:30ועד
 )20:30באחד מימות השבוע וכל סדנא מקנה  1נק"ז .בסדנאות ישנה דרישת נוכחות חובה.
התוכנית נפרשת על פני ארבעה סמסטרים כולל סמסטר קיץ .סטודנט המתחיל את לימודיו
בסמסטר א' ועובר את כל הקורסים בהצלחה צפוי לסיים את לימודיו בתום סמסטר בתום
סמסטר א' בשנה העוקבת.

תנאי הרשמה
לבדיקת התאמה לתוכנית ,יש לפנות למזכירות המחלקה בטלפון 08-6477911 :או

במיילfom.epc@bgu.ac.il :
יכולים להירשם בוגרי תואר ראשון בכל התחומים בעלי ממוצע סופי לתואר של  80לפחות ,אשר
השלימו את חובות האנגלית כשפה זרה לתואר ראשון .זכאות להירשם אינה מבטיחה קבלה
לתוכנית .על המועמדים (פרט לבוגרי אב"ג) להציג גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר ,מיקום במדרג
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במוסד בו למדו תואר ראשון ,תוצאות המבחן הפסיכומטרי (יילקח בחשבון הציון הכללי והציון
הכמותי) ,קורות חיים ,טופס הרשמה של התוכנית.
על מנת להתקבל לתוכנית המנהלים נדרש ניסיון ניהולי או מקצועי של חמש שנים לפחות.
וועדת הקבלה של התוכנית תדון בקבלה על בסיס הישגים אקדמיים ורקע תעסוקתי של המועמד.
על מנת לשפר את סיכויי הקבלה מומלץ להיבחן במבחן ה .GMAT-הציון הכללי של הGMAT-
בתוספת בונוס של  80נקודות יכול להחליף את הציון הפסיכומטרי והציון הכמותי
ב  GMATמוכפל פי  3יכול להחליף את הציון הכמותי בפסיכומטרי .ה  GMATיילקח בחשבון רק אם
הוא משפר את סיכויי הקבלה ביחס לפסיכומטרי.
לאחר בדיקת התאמה כאמור מול מזכירות המחלקה על המועמד להירשם באתר האוניברסיטה
ולבחור במסלול מנהל עסקים תוכנית מנהלים – לבעלי ניסיון בלבד.

תכנית במנהל עסקים באנגלית () MBA International Program
במסגרת הפקולטה מוצעת תכנית במנהל עסקים לסטודנטים דוברי אנגלית אשר מטרתה לחשוף
את הלומדים לקשת רחבה של תחומים בשימת דגש על הפן הבינלאומי .התכנית מחברת
סטודנטים ממגוון רחב של רקע תעסוקתי ,אקדמי ,תרבותי ,לאומי ולשוני ,ומקנה ללומדים כלים
ניהוליים ומפתחת את הכישורים בתחומי הניהול השונים.

תנאי הרשמה
זכאים להירשם בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע סופי לתואר של  80לפחות (סף הקבלה עשוי להיות
גבוה יותר) ,אשר השלימו את חובות האנגלית כשפה זרה לתואר ראשון ,למדו תואר אקדמי בשפה
האנגלית ,או דוברי אנגלית שפת אם .סטודנט שלא עומד בדרישה מחויב להציג ציון בבחינת ה-
.TOEFL
בוגרי חו"ל מחויבים להגיש ציון למבחן ה GMAT-או .GRE
על מנת להתקבל לתוכנית ה MBA INTERNATION PROGRAM-נדרש ניסיון מקצועי ו/או
בינלאומי.
יש למלא טופס הגשת מועמדות של התוכנית בלינק  MBA International Programולצרף
קורות חיים והצהרת כוונות באנגלית לאחר בדיקה יקבע ראיון אישי.
ועדת הקבלה של התוכנית תדון בקבלה על בסיס הישגים אקדמיים ורקע תעסוקתי של המועמד.
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תכנית הלימודים
תכנית הלימודים המוצעת לסטודנטים בתוכנית הינה מובנית ואינטגרטיבית ,ללא התמחויות וללא
תזה .על הסטודנט לצבור לפחות  42נק"ז .מרבית הקורסים מקנים  3נק"ז כל אחד ,פרט לשלושת
קורסי הבסיס (מהם ניתן לבקש פטור על בסיס לימודים רלבנטיים בתואר ראשון) המקנים  1.5נק"ז
כל אחד ,ולסדנאות מרוכזות בנות יום אחד או קורסים ייחודיים (המקנות  1-3נק"ז).
מרבית הלימודים מתקיימים בימי חמישי ובימי שישי .למעט:
א .שלושת קורסי הבסיס (לסטודנטים שאינם פטורים מהם).
ב .סדנאות חובה מרוכזות.
ג .אירועים ומפגשים מיוחדים.
ד .תכנית ההתמחות (.)INTERNSHIP
ה .הכנה לקראת תחרות הקורסים הבינ"ל בקנדה.
ו.

שינויים בתאריכי הקורסים ובקורסים המוצעים ,וכן שיעורי השלמה ואירועים אחרים של
התוכנית.

התוכנית נפרשת על פני  3סמסטרים רצופים כולל סמסטר קיץ .סטודנט המתחיל את לימודיו
בסמסטר א' ועובר את כל הקורסים בהצלחה צפוי לסיים את לימודיו בתום סמסטר קיץ באותה
שנה.
כל הקורסים הנלמדים בתוכנית (למעט קורסי הבסיס) הינם קורסי חובה ללא אפשרות בחירה,
אותם לומדים כל הסטודנטים יחד לאורך כל התקופה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון ,08-647-2594 :בוואטסאפ,+972-8-647-2594 :
או בדואר אלקטרוניfom.mbaip@bgu.ac.il :
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