
 זהנחיות לרישום תשע"
 

אותו עליכם לבצע כעת הינו רישום לשנה"ל הקרובה לא כולל סמסטר קיץ. הרישום  .1

. מצ"ב טבלה מעודכנת של הקורסים מול מזכירות ביה"ס תבצעקיץ ההרשמה תהלסמסטר 

תוכלו למצוא באתר ביה"ס בכתובת  אליהם יש להרשם בכל אחת מההתמחויות

www.mba.biu.ac.il  רשמו על פי האשכולות המופיעים י. התחת תוכניות לימודים

  .'וב', אעליכם להרשם לאשכול של סמסטר  בפריא"ל.

 

לקורסים הכוללים הרצאה ותרגיל הקפידו להרשם גם להרצאה וגם לתרגיל לדוגמא  .2

 .70-953-16וגם ל 70-953-15קורס עקרונות המימון יש להרשם גם ל:ב

 

 2סטודנטים שהתקבלו לתואר השני במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע ילמדו את  .3

ובימי ו' בין  16-22הסמסטרים הראשונים עם התוכנית הרגילה בימי א' בין השעות 

סטודנטים שהתקבלו . בסמסטר הקיץ תתבצע ההפרדה לתוכנית המצטיינים. 8-14השעות 

ההרשמה באופן עצמאי. עליכם לפנות למזכירות להתמחות הנ"ל לא יוכלו לבצע את 

 ביה"ס ביום הרישום במייל או טלפונית ואנו אבצע את הרישום עבורכם.

 

קורסים מתוקשבים: עקרונות הניהול,  3מקיים בשנה"ל הנוכחית למנהל עסקים  ביה"ס .4

. את הקורסים הללו תלמדו בצורה מקוונת ללא הגעה  1שיטות מחקר וניהול השיווק 

ישנם קורסים  בטבלת מערכת השעות המופיעה באתריברסיטה ובזמנכם הפנוי. לאונ

החופפים בשעות לשעות הקורסים המתוקשבים. מכיון שקורסים אלו אינם דורשים הגעה 

 ניתן לשבץ קורס אחר בחפיפה לשעות הקורס הנ"ל.

 

ץ בהתמחות מימון משוב 19:00שלישי בבסמסטר א ביום  קורס יזמות בהתמחות מימון: .5

הקורס יזמות. הקורס יזמות בהתמחות מימון אינו קורס חובה והוא מיועד או כתחליף פטור 

או לסטודנטים המעוניינים ללמוד התמחות על ביזמות. בהתמחות העל תלמדו את הקורס 

יזמות בסמסטר הראשון ובסמסטרים הבאים ישובצו קורסים נוספים ביום לימודים נוסף 

סטודנטים אשר ילמדו בהתמחות העל יקבלו תעודה שלמדו מעבר לימי הלימוד )ג+ו(. 

 התמחות על ביזמות.  

 

סטודנטים אשר קיבלו פטורים מקורסי חובה של התואר כגון עקרונות המימון, : פטורים .6

חשבונאות פיננסית וכו' צריכים להרשם לקורסים חליפיים במקומם. את הקורסים 

 תחת קורסים חליפיים לפטור. חתוןבחלק התהחליפיים תמצאו בטבלת מערכת השעות 

דו שנתית חלק מקורסי תחליפי הפטור מופיעים בטבלת מערכת השעות של התוכנית ה

 .הנמצאת גם היא באתר ביה"ס

 

ניתן  10במקום הקורס עקרונות המימון של התמחות מימון המתקיים בסמסטר א' בימי ו ב

 .B2Bעסקים שיווק ופרסום באינטרנט או את שיווק לללמוד את הקורס 

ניתן  16במקום הקורס חשבונאות פיננסית של התמחות מימון המתקיים בסמסטר א בימי ג ב

 .16דעיכה ומשבר בארגונים המתקיים בימי ג בללמוד את הקורס 

ניתן ללמוד את הקורס  11של מתמחי מימון המתקיים ביום ו ב 1במקום הקורס ניהול השיווק 

 .  19:00לישי בשבסמסטר א' בימי יזמות המתקיים 

כל קורס ניתן ללמוד  +מערכות מידעם הקורס עקרונות הניהול למתמחי ניהול+שיווקבמקו

המשובץ בטבלת הקורסים כקורס תחליף פטור )בטבלה למטה( של התוכנית הדו שנתית או 

 .  8:00-14:00תוכנית המצטיינים בימי ו' בין 

ניתן ללמוד כל קורס  +מערכות מידעמחי ניהול+שיווקתלמ 1במקום הקורס ניהול השיווק 

המשובץ בטבלת הקורסים כקורס תחליף פטור )בטבלה למטה( של התוכנית הדו שנתית או 

 .  8:00-14:00תוכנית המצטיינים בימי ו' בין 
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במקום הקורס חשבונאות פיננסית המתקיים בסמסטר ב למתמחי ניהול+שיווק ניתן ללמוד את 

 . 19ם ג בניהול עסקים בינ"ל ביוהקורס 

למתמחי מערכות מידע  8:00במקום הקורס חשבונאות פיננסית המתקיים בסמסטר ב בימי ו ב

 .12או התנהגות ארגונית ביום ו ב 12כלכלה התנהגותית ביום ו בניתן ללמוד את הקורס 

 

לתשומת לבך, אינך רשאי/ת ללמוד את הקורסים שעבורם קיבלת פטור. אם מסיבה כלשהי, ולו 

הקורסים הללו לא יוכרו כחלק מחובותיך לתואר,   –תרשם/מי ותלמד/י קורסים אלו גם טעות, 

 להשלמת מכסת השעות –ועדיין תהיה חייב/ת בקורסים אחרים מאשכול ההמרה 
 

 

 

על כל אחת ואחד  :באנגלית מילוי חובותכחלק מ"חובות נוספים לתואר" עליך להקפיד על  .7

היחידה לאנגלית כשפה זרה, האם יש לך למול היטב ובוודאות מוחלטת מכם לבדוק 

פטור מאנגלית. לכל בירור בנושא חובת אנגלית, ניתן לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה 

. ניתן למצוא את כלל הפרטים על מבחני 03-5318237או  03-5318636בטלפונים: 

פר בית הס למען הסר ספק:המיון, תאריכי הקורסים וקריטריוני הפטור באתר היחידה.  

אנא הקפידו לסיים עם חובת למינהל עסקים אינו מעניק פטורים מחובת האנגלית!! 

אנגלית, בטרם תסיימו את התואר, כדי שלא לפגוע במועד סיום התואר שלכם, בשל 

שכחה, הזנחה או אי תשומת לב. כמו כן, יש להקפיד על מילוי חובות קורסי היהדות. ראו 

 פירוט בסעיף הבא.

 

קורס משחק עסקים יתקיים במהלך הסמסטר האחרון של התוכנית. ניתן משחק עסקים: ה .8

ללמוד את הקורס משחק עסקים ביום שישי )זהו הקורס היחידי המשובץ ביום זה בסמסטר 

 ( או לחלופין באחד מימות השבוע בשעות הערב.4

 

 

: עליכם להרשם לקורסי יהדות במהלך הרישום לקורסי השנה הקרובה. סטודנטים יהדות .9

שר סיימו תואר ראשון בבר אילן צריכים להרשם לקורס אחד ביהדות במהלך התואר א

השני. את הקורס הנ"ל ניתן ללמוד כקורס פרונטאלי, בהתכתבות או מתוקשב. לכל אחת 

 מהאופציות הנ"ל תוכלו להרשם באופן עצמאי. 

 

במהלך התואר קורסים ביהדות  2טודנטים שלא סיימו תואר ראשון בבר אילן צריכים ללמוד ס

שבים. סטודנטים המעוניינים ללמוד קהשני. ניתן לקחת קורסים פרונטאליים בהתכתבות או מתו

קורסים מתוקשבים או בהתכתבות יוכלו להרשם לקורס אחד באופן עצמאי אך לקורס השני  2

יהיה עליכם לפנות טלפונית אל לימודי יסוד ביהדות. מספר הטלפון במחלקה ליהדות הינו 

. ניתן לראות את כל קורסי יהדות באתר לימודי יסוד ביהדות. ניתן להגיע לאתר הנ"ל 5318671

 לימודי יסוד ביהדות. –קישורים מהירים   - www.mba.biu.ac.ilדרך אתר ביה"ס בכתובת 

 

 

. 9:00-13:30יה"ס פתוחים החל מהשעה במזכירות ב (5318899/8838ן )בימי הרישום יהיו קווי הטלפו

 אנא התקשרו רק בנושאים הנוגעים להרשמה לקורסי מנהל עסקים. 

 

 בהצלחה לכולכם,

 רויטל  
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