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 :(EMBAלמנהלים ) לפניך הוראות חשובות לצורך הרשמתך לקורסי התואר השני במינהל עסקים
 

ל אינטגרטיבי ללא התמחות ספציפית ותכנית הלימודים הינה במסלו הלימודים בתכנית הינם
 תכנית מובנית ללא אפשרות בחירה.

 
 השנה. של אותהשנה"ל האקדמית תחילת יתבצע בסמוך לסים לקורהרישום 
 

 
כל אחד  ., לא כולל יהדות ואנגליתנקודות זכות 21ללמוד  ים בתכנית נדרשיםהסטודנט .1

נק' זכות, למעט "משחק עסקים" ופרויקט הגמר, שכל  1-מהקורסים בתכנית מזכה ב
 נק' זכות. 2-אחד מהם מזכה ב

 
לפחות. בחלק מהקורסים ישנה חובה  60ינו ציון סופי ציון עובר בכל אחד מהקורסים ה .2

)יש לשים לב להנחיות ולנהלים  כל אחד ממרכיבי הציון בקורסאת  60לעבור בציון 
  הכתובים בסילבוס של כל אחד מהקורסים(. 

 

. סטודנט שלא עבר את בחינת מילוי חובותיהם באנגליתעל הסטודנטים להקפיד על  .3
כנית בשנה"ל תשע"ו, מחויב ללמוד קורס/ים בהתאם הפטור שהתקיימה במסגרת הת

לכל בירור בנושא חובת אנגלית, ניתן לפנות ליחידה  לנהלי היחידה לאנגלית כשפה זרה.
 . 035318237/ 035318636לאנגלית כשפה זרה בטלפונים: 

 לקריאת תקנון הפטורים, יש להיכנס ללינק הרצ"ב:
http://efl.biu.ac.il/node/1905 

 
  קורסי יהדות.כמו כן, כל סטודנט חייב להקפיד על מילוי חובת  .4

)ולא  אין צורך לבצע רישום נפרד לקורסי יהדות, משום שהם כלולים בתוכנית המובנה
 , והנכם נרשמים אליהם אוטומטית בעת רישומכם בפריא"ל.ניתנים לבחירה(

ו/או קיבל אישור  )במידה והינו בוגר בר אילן מיהדות ד הקורסיםסטודנט שפטור מאח
לפטור מביה"ס ללימודי יסוד ביהדות ובמידה ועדכן על כך את מזכירות התכנית( 
יירשם בכל מקרה ולאחר הרישום מזכירות התכנית תדאג למחוק רישומו לקורס ממנו 

 קיבל פטור.
ות יש לפנות למזכירות ביה"ס בנושא הפטור בקורס לימודי יסוד ביהד לבירורים

ההנחיות לתלמידי התואר לקריאת  .035318361או  035318671 ללימודי יסוד ביהדות:
  , יש להיכנס ללינק הרצ"ב:השני בלימודי יסוד ביהדות

                 http://yesod.biu.ac.il/node/32 
 

יתבצע בנפרד במהלך השנה. על כך יינתנו  6קורסי הבחירה שיתקיימו במודול הרישום ל .5
 הנחיות בנפרד.

 

 
נעמוד לרשותכם בכל בעיה או שאלה. ניתן ליצור במהלך ימי הרישום, . 6

 . emba@biu.ac.ilקשר לקבלת סיוע במייל 

 

 בהצלחה!
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