תואר במנהל עסקים תשע"ט
שנה א' – מסלול יום  -סמסטר א'
בין התאריכים  -21.10.18-28.11.18רבעון 1
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

ראשון

שני

9:00-11:30
מתמטיקה א'
אורלי
בארשבסקי
אברהמי

09:00-11:30
קבלת
החלטות
בארגונים
ד"ר יפית
רפאל
11:45-14:15
יישומי
מחשב
ד"ר ישראל
רוזן

12:00-14:30
קבלת
החלטות
בארגונים
ד"ר יפית
רפאל

שלישי

אנגלית רמות
טרום בסיסי
א'/טרום בסיסי
ב' /בסיסי
(פתיחת הרמות
מותנית במספר
הנרשמים)

רביעי
9:00-11:30
מתמטיקה א'
אורלי
בארשבסקי
אברהמי
12:00-14:30
יישומי מחשב
ד"ר ישראל
רוזן

חמישי

שישי

אנגלית כל
הרמות
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

•

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

מועדי קורסי האנגלית יקבעו בהמשך ולפי מספר הנרשמים.

שנה א' – מסלול יום  -סמסטר א'
בין התאריכים  -10.12.18-20.1.19רבעון 2
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

ראשון
9:00-11:30
שיטות
סטטיסטיות
א'
מר שי ליבוביץ
12:00-14:30
מבוא לשיווק
ד"ר שרון
סורוקר
15:15-17:45
מתמטיקה ב'
אורלי
בארשבסקי
אברהמי

שני

שלישי

רביעי

חמישי

אנגלית רמות
טרום בסיסי
א'/טרום בסיסי
ב' /בסיסי
(פתיחת הרמות
מותנית במספר
הנרשמים)

9:00-11:30
מתמטיקה ב'
אורלי
בארשבסקי
אברהמי
12:00-14:30
שיטות
סטטיסטיות א'
מר שי ליבוביץ

אנגלית כל
הרמות
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

15:00-17:30
מבוא לשיווק
ד"ר שרון
סורוקר

שישי

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

שנה א'  -מסלול יום  -סמסטר ב'
בין התאריכים  -3.2.19-13.3.19רבעון 3
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

שלישי

ראשון

שני

9:00-11:30
שיטות
סטטיסטיות ב'
מר שי ליבוביץ

9:00-11:30
יסודות
החשבונאות
א'
רו"ח אבי דגן

12:00-14:30
ניהול התפעול
פרופ' גל רז

12:00-14:30
ניהול
התפעול
פרופ' גל רז

אנגלית רמת
בסיסי
(פתיחת הרמות
מותנית במספר
הנרשמים)

רביעי
9:00-11:30
שיטות
סטטיסטיות ב'
מר שי ליבוביץ
12:00-14:30
יסודות
החשבונאות א'
רו"ח אבי דגן

חמישי

שישי

אנגלית
רמות
בסיסי/
מתקדמים
א'/
מתקדמים
ב'
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00
15:00-16:00

14:00-15:00
15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

שנה א'  -מסלול יום  -סמסטר ב'
בין התאריכים  -31.3.19-31.5.19רבעון 4
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

ראשון

שני

9:00-11:30
מבוא לכלכלה
מיקרו
ד"ר עופר
ארבע

9:00-12:30
מבוא למימון
ד"ר אבי
יוסיפוף

12:00-15:30
כתיבה מדעית
ד"ר ענבל
שטוקהיים

שלישי

רביעי

חמישי

9:00-11:30
מבוא לכלכלה
מיקרו
ד"ר עופר
ארבע
אנגלית רמת
בסיסי
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

12:00-15:30
מבוא למימון
ד"ר אבי
יוסיפוף

אנגלית
רמות
בסיסי/
מתקדמים
א'/
מתקדמים ב'
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

שישי

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00
15:00-16:00

14:00-15:00
15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-18:00

16:00-17:00
17:00-18:00

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

תואר במנהל עסקים תשע"ט
שנה א' – מסלול יום  -סמסטר קיץ ( 12שבועות)
יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19
שעה/יום
08:00-09:00

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

יום/שעה
08:00-09:00

09:00-10:00

09:00-10:00

10:00-11:00

10:00-11:00

11:00-12:00

11:00-12:00

12:00-13:00

12:00-13:00

13:00-14:00

13:00-14:00

14:00-15:00

14:00-15:00

15:00-16:00

15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

16:30
אנגלית רמות
מתקדמים א'/
מתקדמים ב'
(פתיחת הרמות
מותנית בכמות
הנרשמים)

16:30
אנגלית רמות
מתקדמים א'/
מתקדמים ב'
(פתיחת הרמות
מותנית בכמות
הנרשמים)

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00

19:00-20:00

20:00-21:00

20:00-21:00

21:00-22:00

21:00-22:00

הערות למערכת
• המערכת כפופה לשינויים.
• שיעורי השלמה ,שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.
לימודי אנגלית
• מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה ע"י בחינה חיצונית (אמי"ר ,אמיר"ם,
פסיכומטרי) .ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.

•

פתיחת הרמות באנגלית מותנית במספר נרשמים מינימלי .במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל הרמות
והתלמידים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול אליו הם משתייכים.

• על-פי הוראות המועצה להשכלה גבוהה ,ניתן ללמוד כל קורס (למעט רמת "מתקדמים ב'") בחינם באופן מקוון (באמצעות
פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה) ולהיבחן בבחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה .פרטים על
הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
סטודנט המעוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית ,הניתנים במרכז האקדמי  ,יודיע על כך למזכירות עד לתאריך
 .18.10.18הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

•

פתיחת ההתמחויות בשנים ב'-ג' מותנת במספר נרשמים מינימלי לכל התמחות.

ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים ,15-18/10/2018
מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך .הנוכחות חובה.

תואר במנהל עסקים תשע"ט
שנה א' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  -סמסטר א'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

11:00-12:00

שישי
8:30-11:00
יישומי
מחשב
מר עומר
כספי

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

11:30-14:00
מבוא לשיווק
ד"ר רון ברגר

11:00-12:00

12:00-13:00

12:00-13:00

13:00-14:00

13:00-14:00

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

•

אנגלית
רמות טרום
בסיסי א'/
טרום בסיסי
ב' /בסיסי
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

16:30-19:00
קבלת החלטות
בארגונים
ד"ר יפית רפאל
19:30-22:00
מתמטיקה א'
מר דורון
גרינשטיין

18:00-19:00

אנגלית כל
הרמות
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

מועדי קורסי האנגלית יקבעו בהמשך ולפי מספר הנרשמים.

שנה א' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  -סמסטר ב'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

ראשון

שני

שלישי

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

רביעי

חמישי

שישי
08:30-11:00
שיטות
סטטיסטיות
א'
גב' מיכל
קורן
11:30-14:00
מתמטיקה ב'
מר דורון
גרינשטיין

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
16:00-17:00

אנגלית רמת
בסיסי/
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

16:30-20:00
מבוא למימון
ד"ר שמואל
(מולה) כהן
20:30-22:00
כתיבה מדעית
ד"ר ענבל
שטוקהיים

אנגלית
רמות
בסיסי/
מתקדמים
א'/
מתקדמים ב'
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

17:00-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

תואר במנהל עסקים תשע"ט
שנה א' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  -סמסטר קיץ
יתקיים בין התאריכים  12( 30/06/19-20/09/19שבועות)
שעה/יום
08:00-09:00

שני

ראשון

שלישי

רביעי

09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

חמישי

שישי
08:30-11:00
מבוא
לכלכלה
מיקרו
מר עידו
איזדורפר
11:30-14:00
יסודות
החשבונאות
א'

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

13:00-14:00

13:00-14:00

14:00-15:00

14:00-15:00

15:00-16:00

15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

16:30
אנגלית רמות
מתקדמים א'/
מתקדמים ב'
(פתיחת הרמות
מותנית בכמות
הנרשמים)

19:00-20:00
20:00-21:00

16:30-19:00
ניהול התפעול

19:30-22:00
שיטות
סטטיסטיות ב'
גב' מיכל קורן

21:00-22:00

16:30
אנגלית רמות
מתקדמים א'/
מתקדמים ב'
(פתיחת הרמות
מותנית בכמות
הנרשמים)

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

הערות למערכת
•

המערכת כפופה לשינויים!!!

•

מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה ,ע"י בחינה חיצונית (אמי"ר,
אמיר"ם ,פסיכומטרי) .ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.

•

פתיחת הרמות באנגלית מותנית במספר נרשמים מינימלי .במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל
הרמות והסטודנטים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול שאליו
משתייך הסטודנט.

• סטודנט שבסיום שנה א' נדרש ללמוד אנגלית ,ישתבץ לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה שלאחר מכן.
• על-פי הוראות המועצה להשכלה גבוהה ,ניתן ללמוד כל קורס (למעט רמת "מתקדמים ב'") בחינם באופן מקוון
(באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה) ולהיבחן בבחינות של המרכז הארצי לבחינות
והערכה .פרטים על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
סטודנט המעוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית ,הניתנים במרכז האקדמי  ,יודיע על כך למזכירות עד
לתאריך  .18.10.18הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
• פתיחת ההתמחויות בשנים ב'-ג' מותנת במספר נרשמים מינימלי לכל התמחות.
ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים ,15-18/10/2018
מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך .הנוכחות חובה.

תואר במנהל עסקים  -תשע"ט
שנה ב' – מסלול יום  -סמסטר א'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

ראשון

שני

09:00-11:30
יסודות
החשבונאות
ב'
רו"ח אבי דגן

09:00-11:30
קבלת החלטות בארגונים
ד"ר יפית רפאל**

12:00-14:30
קבלת
החלטות
בארגונים
ד"ר יפית
רפאל**
15:30-18:00
יישומי מחשב
מר גיא
טרוטיאק

ד

ג

שישי

ה
8:00-10:30
יסודות
הבנקאות
ד"ר דודי
אהרון
11:3014:00
עקרונות
בהשקעות
ד"ר אבי
יוסיפוף

12:00-14:30
יזמות עסקית
ד"ר שירה מור

פיתוח
מוצרים
ושירותים
ד"ר ענר
טל

פיתוח
מנהלים
מר יואל
זמוקס
פיתוח
מנהלים
מר יואל
זמוקס

תקשורת
שיווקית
משולבת
מר גדי חייט

16:30-19:00
ניהול קהילות
יעל אורן וגיל מרטנס
(קורס בחירה)

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
**הקורס קבלת החלטות בארגונים יילמד בין התאריכים  -21.10.18-28.11.18רבעון 1

שנה ב' – מסלול יום  -סמסטר א'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

ראשון

שני

09:00-11:30
יסודות
החשבונאות
ב'
רו"ח אבי דגן

08:30-11:45
שיטות מחקר במנהל
עסקים
ד"ר לליב ישראלי**

12:00-13:00
13:00-14:00

12:00-15:15
שיטות מחקר
במנהל
עסקים
ד"ר לליב
ישראלי**

12:00-14:30
יזמות עסקית
ד"ר שירה מור

15:00-16:00
16:00-17:00

15:30-18:00
יישומי מחשב
מר גיא
טרוטיאק

16:30-19:00
ניהול קהילות
יעל אורן וגיל מרטנס
(קורס בחירה)

14:00-15:00

ג

ד

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
**הקורס שיטות מחקר יילמד בין התאריכים  -21.10.18-28.11.18רבעון 1

ה
8:00-10:30
יסודות
הבנקאות
ד"ר דודי
אהרון
11:3014:00
עקרונות
בהשקעות
ד"ר אבי
יוסיפוף

שישי
אבחון
פיתוח
תעסוקתי
מוצרים
גב' עדי
ושירותים
סדן
ד"ר ענר
טל
אבחון
תעסוקתי
גב' עדי
סדן

תקשורת
שיווקית
משולבת
מר גדי חייט

שנה ב'  -מסלול יום  -סמסטר ב'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

ראשון

שני

10:0011:30
כתיבה
עסקית
באנגלית
גב'
אריאלה
בר-חיים

9:00-11:30
אסטרטגיה עסקית
ד"ר נתנאל דרורי

ד ה

11:00-13:30
ניהול סיכונים
מר נתי נוישטיין

12:0014:30
ניהול
התפעול
פרופ' גל
רז**

15:00-16:00

ג

שישי
חקר שווקים
ושיתופי
פעולה
לחברות היי
טק
פרופ' גל רז

סמינר
במשאבי
אנוש
ד"ר יפית
רפאל

8:30-11:00
שיווק
בינלאומי
ד"ר נתנאל
דרורי
התנהגות
צרכנים
ד"ר ענר טל

12:00-14:30
ניהול התפעול
פרופ' גל רז**

15:0017:30
שוק
ההון
בישראל
ד"ר אבי
יוסיפוף

שיווק
בסין
ד"ר רון
ברגר

ניהול
קריירה
ד"ר יפית
רפאל

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
**הקורס ניהול התפעול יילמד בין התאריכים  -3.2.19-13.3.19רבעון 3

שנה ב'  -מסלול יום  -סמסטר ב'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

11:00-12:00
12:00-13:00

ראשון

10:0011:30
כתיבה
עסקית
באנגלית
גב'
אריאלה
בר-חיים
12:0015:30
כתיבה
מדעית
ד"ר ענבל
שטוקהיים
**

ג

שני

ד ה

9:00-11:30
אסטרטגיה עסקית
ד"ר נתנאל דרורי

11:00-13:30
ניהול סיכונים
מר נתי
נוישטיין

13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

שישי
פרוייקט בפיתוח
מוצרים
ושירותים
ד"ר ענר טל

15:0017:30
שוק
ההון
בישראל
ד"ר אבי
יוסיפוף

שיווק
בסין
ד"ר רון
ברגר

ניהול
קריירה
ד"ר יפית
רפאל

16:00-17:00
17:00-18:00
**הקורס כתיבה מדעית יילמד בין התאריכים  -31.3.19-31.5.19רבעון 4

סמינר
במשאבי
אנוש
ד"ר יפית
רפאל

8:30-11:00
שיווק
בינלאומי
ד"ר נתנאל
דרורי

התנהגות
צרכנים
ד"ר ענר טל

הערות למערכת
•

המערכת כפופה לשינויים.

•

שיעורי השלמה ,שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

•

בנוסף לקורסים המשובצים במערכת ,על הסטודנטים להוסיף לימודי העשרה מתוך טבלת קורסי העשרה
המפורטת בשנתון.
הקורסים המודגשים הינם קורסים השייכים להתמחות .כל סטודנט נדרש ללמוד קורס אחד מבין הקורסים
המופיעים באותה שעה בהתאם להתמחות שבחר .סטודנט שלא מעוניין בהתמחות ילמד לפחות שני קורסים
מכל התמחות במהלך התואר בכפוף לעמידה בתנאי הקדם.

•

פתיחת ההתמחויות מותנית במספר הנרשמים.

•

בנוסף לשעות ההוראה בקורסים :חקר שווקים ושיתופי פעולה בינלאומיים ופרוייקט בפיתוח מוצרים ושירותים
יתקיימו גם מפגשים אישיים שיתואמו מול המרצה בהמשך.

•

תואר במנהל עסקים תשע"ט
שנה ב' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  -סמסטר א'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

א

ג

שני

ה

ד

8:00-10:30
יסודות
הבנקאות
ד"ר דודי
אהרון

11:00-12:00

שישי
פיתוח
מוצרים
ושירותים
ד"ר ענר
טל

11:30-14:00
עקרונות
בהשקעות
ד"ר אבי
יוסיפוף

12:00-13:00
13:00-14:00

פיתוח
מנהלים
מר יואל
זמוקס/
אבחון
תעסוקתי
גב' עדי
סדן

11:3014:00
תקשורת
שיווקית
משולבת
מר גדי
חייט

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

16:30-19:00
יישומי מחשב
מר גיא טרוטיאק

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

19:30-22:00
יזמות עסקית
ד"ר שרון סורוקר

**הקורס פיתוח מנהלים של מר יואל זמוקס יילמד בין התאריכים  21.10.18-30.11.18בין השעות 8:30-14:00
**הקורס אבחון תעסוקתי של גב' עדי סדן יילמד בין התאריכים  2.12.18-12.1.19בין השעות 8:30-14:00

שנה ב' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  -סמסטר ב'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

ראשון

ג

שני

11:00-12:00

11:00-13:30
ניהול
סיכונים
מר נתי
נוישטיין

12:00-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

ד ה

15:00-17:30
שוק ההון
בישראל
ד"ר אבי
יוסיפוף

שיווק
בסין
ד"ר רון
ברגר

שישי
פרוייקט
בפיתוח
מוצרים
ושירותים
ד"ר ענר
טל
 /חקר
שווקים
ושיתופי
פעולה
לחברות
היי טק
פרופ' גל
רז**

סמינר
במשאבי
אנוש
ד"ר יפית
רפאל
בחצי
הראשון
של
הסמסטר

שיווק
בינלאומי
ד"ר נתנאל
דרורי
התנהגות
צרכנים
ד"ר ענר
טל

15:0017:15
ניהול
קריירה
ד"ר יפית
רפאל

17:45-20:15
קבלת החלטות בארגונים
ד"ר יפית רפאל
20:30-22:00
כתיבה מדעית
ד"ר ענבל שטוקהיים

**הקורס חקר שווקים ושיתופי פעולה לחברות היי טק של פרופ' גל רז יילמד בין התאריכים  3.2.19-13.3.19בין
השעות 8:30-11:00
**הקורס פרוייקט בפיתוח מוצרים ושירותים יילמד בין התאריכים  31.3.19-31.5.19בין השעות 8:30-11:00

תואר במנהל עסקים תשע"ט
שנה ב' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  -סמסטר קיץ
יתקיים בין התאריכים  12( 30/06/19-20/09/19שבועות)
שעה/יום
08:00-09:00

ראשון

שני

09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

שלישי

רביעי

חמישי

שישי
8:30-12:00
שיטות מחקר
במנהל
עסקים
ד"ר ארז
צבירלינג
12:30-14:00
כתיבה
עסקית
אנגלית
גב' הלן
כצנלסון

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00

14:00-15:00

15:00-16:00

15:00-16:00

16:00-17:00

16:30-19:00
ניהול התפעול

16:00-17:00

17:00-18:00

17:00-18:00

18:00-19:00

18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

19:30-22:00
יסודות
החשבונאות ב'
רו"ח אבי דגן

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

הערות למערכת
•
•
•
•
•
•
•

המערכת כפופה לשינויים.
בנוסף לקורסים המשובצים במערכת ,על הסטודנטים להוסיף לימודי העשרה מתוך טבלת קורסי העשרה
המפורטת בשנתון.
בנוסף לקורסים המשובצים במערכת ,במהלך סמסטר א' יתקיים קורס מקוון" ,עסקים בינלאומיים" שיועבר ע"י
ד"ר נתנאל דרורי .בתחילת הסמסטר יתקיים מפגש להסברת מתכונת הקורס .על מועד מדוייק תפורסם הודעה
בהמשך.
הקורסים המודגשים הינם קורסים השייכים להתמחות .כל סטודנט נדרש ללמוד קורס אחד מבין הקורסים
המופיעים באותה שעה בהתאם להתמחות שבחר .סטודנט שלא מעוניין בהתמחות ילמד לפחות שני קורסים
מכל התמחות במהלך התואר בכפוף לעמידה בתנאי הקדם.
פתיחת ההתמחויות מותנית במספר הנרשמים.
שיעורי השלמה ,שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.
בנוסף לשעות ההוראה בקורסים :חקר שווקים ושיתופי פעולה בינלאומיים ופרוייקט בפיתוח מוצרים ושירותים
יתקיימו גם מפגשים אישיים שיתואמו מול המרצה בהמשך.

תואר במנהל עסקים תשע"ט
שנה ג' – מסלול יום  -סמסטר א'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00

ראשון

שני

10:00-11:00
11:00-12:00

10:0012:30
מדיניות
כלכלית
ועסקים
בישראל
ד"ר יאיר
זימון

09:00-11:30
ניתוח דוחות כספיים
מר יהונתן ששון

12:00-13:00

13:00-14:00

16:00-17:00
17:00-18:00

11:30-14:00
ניהול
מותגים
ד"ר ענר טל

12:00-14:30
יזמות עסקית
ד"ר שירה מור

14:00-15:00
15:00-16:00

ג

ד

ה
8:00-9:30
סמינר +
פרוייקט
במימון
ד"ר שמואל
(מולה) כהן

שישי
09:30-11:00
סמינר
בשיווק
ד"ר רון ברגר

פיתוח מנהלים
מר יואל זמוקס/
אבחון תעסוקתי
גב' עדי סדן
**

15:3018:00
יישומי
מחשב
מר גיא
טרוטיאק
(קורס
בחירה)

16:30-19:00
ניהול קהילות
יעל אורן וגיל מרטנס
(קורס בחירה)

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

**הקורס פיתוח מנהלים של מר יואל זמוקס יילמד בין התאריכים  21.10.18-30.11.18בין השעות 8:30-14:00
**הקורס אבחון תעסוקתי של גב' עדי סדן יילמד בין התאריכים  2.12.18-12.1.19בין השעות 8:30-14:00

שנה ג'  -מסלול יום  -סמסטר ב'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

ראשון

10:0011:30
כתיבה
עסקית
באנגלית
גב' אריאלה
בר-חיים

שני
9:00-11:30
אסטרטגיה עסקית
ד"ר נתנאל דרורי

11:00-12:00

8:00-10:30
אופציות
ונכסים
נגזרים
ד"ר שמואל
(מולה) כהן

11:00-13:30
ניהול סיכונים

12:00-13:00
13:00-14:00

12:00-14:30
פיתוח וניהול מוצרים
ושירותים
גב' רבקה קהת
 15:00ניהול15:00 17:30קריירה
17:30
שיווק ד"ר יפית
שוק
רפאל
בסין
ההון
ד"ר
בישראל
רון
ד"ר אבי
ברגר
יוסיפוף

15:00-16:00
16:00-17:00

20:30-22:00
מיומנויות תקשורת*
(קורס בחירה)

14:00-15:00

ג

ד

ה

שישי
8:30-11:00
שיווק
בינלאומי
ד"ר נתנאל
דרורי

סמינר
במשאבי אנוש
ד"ר יפית
רפאל/
פרויקט
במשאבי אנוש
ד"ר יפית רפאל
**

11:30-13:00
פרויקט
בשיווק
ד"ר רון ברגר

**הקורס סמינר במשאבי אנוש של ד"ר יפית רפאל יילמד בין התאריכים  3.2.19-13.3.19בין השעות 8:30-12:00
**הקורס פרויקט במשאבי אנוש של ד"ר יפית רפאל יילמד בין התאריכים  31.3.19-31.5.19בין השעות 8:30-12:00

הערות למערכת
•

המערכת כפופה לשינויים.

•

שיעורי השלמה ,שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

• בנוסף לקורסים המשובצים במערכת ,במהלך סמסטר א' יתקיים קורס מקוון" ,עסקים בינלאומיים" שיועבר ע"י
ד"ר נתנאל דרורי .בתחילת הסמסטר יתקיים מפגש להסברת מתכונת הקורס .על מועד מדוייק תפורסם הודעה
בהמשך.
•

הקורסים המודגשים הינם קורסים השייכים להתמחות .כל סטודנט נדרש ללמוד קורס אחד מבין הקורסים
המופיעים באותה שעה בהתאם להתמחות שבחר .סטודנט שלא מעוניין בהתמחות ,ילמד לפחות שני קורסים
מכל התמחות במהלך התואר בכפוף לעמידה בתנאי הקדם.

•

בקורס מיומנויות תקשורת יתקיימו שיעורים פרונטלים של  2שעות אקדמיות בין התאריכים 18.2.19-27.5.19
אליהם יתווספו מטלות מקוונות דרך אתר הקורס בהיקף של  1נ"ז.
בנוסף לקורסים המשובצים במערכת ,על הסטודנטים להוסיף לימודי העשרה מתוך טבלת קורסי העשרה
המפורטת בשנתון.

•

• הסמינר במימון הינו שנתי ,בסמסטר ב' יתקיימו מפגשים אישיים ומועדים להצגת הפרזנטציות
בתיאום עם המרצה ד"ר אבי יוסיפוף.

תואר במנהל עסקים – תשע"ט
שנה ג' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  -סמסטר א'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00

שני

ראשון

ד

ג

ה
8:00-9:30
סמינר +
פרוייקט
במימון
ד"ר שמואל
(מולה) כהן

10:00-11:00
11:00-12:00

11:30-14:00
ניהול
מותגים
ד"ר ענר טל

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

שישי
09:30-11:00
סמינר
בשיווק
ד"ר רון ברגר

15:3018:00
יישומי
מחשב
מר גיא
טרוטיאק
(קורס
בחירה)

פיתוח
מנהלים
מר יואל
זמוקס/
אבחון
תעסוקתי
גב' עדי סדן
**

16:30-19:00
ניהול קהילות
יעל אורן וגיל מרטנס
(קורס בחירה)

19:30-22:00
יזמות עסקית
ד"ר שירה מור

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

**הקורס פיתוח מנהלים של מר יואל זמוקס יילמד בין התאריכים  21.10.18-30.11.18בין השעות 8:30-14:00
**הקורס אבחון תעסוקתי של גב' עדי סדן יילמד בין התאריכים  2.12.18-12.1.19בין השעות 8:30-14:00

שנה ג'  -מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  -סמסטר ב'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00

ראשון

ג

שני

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

ד

ה
8:00-10:30
אופציות
ונכסים
נגזרים
ד"ר שמואל
(מולה) כהן
11:00-13:30
ניהול
סיכונים
מר נתי
נוישטיין

15:0017:30
שוק
ההון
בישראל
ד"ר אבי
יוסיפוף

שיווק
בסין ד"ר
רון ברגר

שישי
8:30-11:00
שיווק
בינלאומי
ד"ר נתנאל
דרורי
11:30-13:00
פרויקט
בשיווק
ד"ר רון ברגר

סמינר
במשאבי
אנוש
ד"ר יפית
רפאל/
פרויקט
במשאבי
אנוש
ד"ר יפית
רפאל
**

ניהול
קריירה
ד"ר יפית
רפאל

17:45-20:15
פיתוח וניהול מוצרים ושירותים
גב' רבקה קהת
20:30-22:00
מיומנויות תקשורת*
(קורס בחירה)

**הקורס סמינר במשאבי אנוש של ד"ר יפית רפאל יילמד בין התאריכים  3.2.19-13.3.19בין השעות 8:30-12:00
**הקורס פרויקט במשאבי אנוש של ד"ר יפית רפאל יילמד בין התאריכים  31.3.19-31.5.19בין השעות 8:30-12:00

תואר במנהל עסקים תשע"ט
שנה ג' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  -סמסטר קיץ
יתקיים בין התאריכים  12( 30/06/19-20/09/19שבועות)
שעה/יום
08:00-09:00

שני

ראשון

09:00-10:00

שלישי

רביעי

חמישי

שישי
09:30-12:00
מדיניות כלכלית
ועסקים בישראל
ד"ר יאיר זימון

10:00-11:00

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

12:30-14:00
כתיבה עסקית
אנגלית
גב' הלן כצנלסון

11:00-12:00
12:00-13:00

11:00-12:00
12:00-13:00

13:00-14:00

13:00-14:00

14:00-15:00

14:00-15:00

15:00-16:00

15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-18:00

16:30-19:00
ניתוח דוחות
כספיים

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

19:30-22:00
אסטרטגיה
עסקית
ד"ר נתנאל
דרורי

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

הערות למערכת
• הקורסים המודגשים הינם קורסים השייכים להתמחות .כל סטודנט נדרש ללמוד קורס אחד מבין השניים
המופיעים באותה שעה בהתאם להתמחות שבחר .סטודנט שלא מעוניין בהתמחות ,ילמד לפחות שני קורסים
מכל התמחות במהלך התואר בכפוף לעמידה בתנאי הקדם.
• בנוסף לקורסים המשובצים במערכת ,במהלך סמסטר א'' יתקיים קורס מקוון" ,עסקים בינלאומיים" שיועבר ע"י
ד"ר נתנאל דרורי .בתחילת הסמסטר יתקיים מפגש להסברת מתכונת הקורס .על מועד מדוייק תפורסם הודעה
בהמשך.
• המערכת כפופה לשינויים.
• שיעורי השלמה ,שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.
• בנוסף לקורסים המשובצים במערכת ,על הסטודנטים להוסיף לימודי העשרה מתוך טבלת קורסי העשרה
המפורטת בשנתון.
• בקורס מיומנויות תקשורת יתקיימו שיעורים פרונטלים של  2שעות אקדמיות בין התאריכים 18.2.19-27.5.19
אליהם יתווספו מטלות מקוונות דרך אתר הקורס בהיקף של  1נ"ז.
•

הסמינר במימון הינו שנתי ,בסמסטר ב' יתקיימו מפגשים אישיים ומועדים להצגת הפרזנטציות בתיאום
עם המרצה.

