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2016אוגוסט,2
 כ"זתמוז,תשע"ו

,לתלמידי התואר השני בייעוץ ארגוני, ברכות על קבלתכם לתוכנית



להלןמספרנקודותחשובותלקראתהרישוםבפריא"ל:

הלךלימודיהתוארהשני.עםכניסתכםלרישוםתוצגבפניכםתוכניתהלימודיםלפיהתלמדובמ
 להירשם התלמידים כל על וסגורה. מובנית תכנית הינה ארגוני בייעוץ הקורסיםלכלהתכנית

הניתניםבתכנית.הרישוםלסמסטרקיץיתקייםבסוףסמסטרב'.


עליכםלהתמקדבתפריטרישוםלקורסים

השלבהראשוןבעתהרישוםהינוחתימהעלהצהרתסטודנט.

 

 
 

 מערכותמובנות)עברו שתי עליכםלבחוראחתמהשתיים1,2לבחירתמערכתמובניתויופיעו -(
 שינויים יערכו ע"י התוכנית בתחילת שנת הלימודים. 

לאחרבחירתמערכתמובניתישלחזורלתפריטבצדימיןללשוניתחפשקורס.ולבחורסוגתכנית
ייעוץ(.לחצועלהצלמיתשל"הצגתקורסים"ומצאו5)שורה אתהקבוצותהמיועדותלתלמידי

(.23ארגוני)מסתיימתבמספר

הסטודנטאחראילרישוםללימודייסודואנגליתמולמחלקותהאוניברסיטהישירות.
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 עליכם לבחור מבין האופציות מערכת מובנית וללחוץ על לחצן בצע בחירת מערכת

 
 

 תפריט העליון ובחרו חפש קורסבשלב הבא אתם מתבקשים לבחור קורסי יסוד. חזרו ל

 

 
 

 יהדות. -בחרו בסוג תכנית

 

 הנחיות כלליות: 

 
 פרקטיקום

הפרקטיקום קבוצת 64-895-22מספר שמעוני, ברוך ד"ר במסלולבהנחיית לתלמידים מיועדת
עלשארהתלמידיםלה בלבד. השלישי במגזר יייעוץארגוני הקבוצותהאחרות: -64רשםלשתי

895-20 הרישום לקורס זה הוא מטעמים טכניים בלבד. הנהלת התכנית תערוך .64-895-21או
שינויים בחלוקה לקבוצות.
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שיטות מחקר כמותניות: תרגיל

 כמותניות מחקר שיטות זהו64-810-20בקורס תרגיל קבוצות שתי קיימות לאחתהית, רשמו
.64-810-22או64-810-21מהן:

הלימודיםלקבוצותהתכניתתערוךשינוייםבתחילתשנת



 : תיאוריה ופרקטיקהאישיבין קורס ייעוץ 

64-985-20לקורסזהארבעקבוצותזהות 64-985-21או 64-985-22או הירשמו64-985-23או .
 מהן. הרישום לקורס זה הוא מטעמים טכניים בלבד. הנהלת התכנית תערוך שינויים לאחת

 בחלוקה לקבוצות.



 לימודי יסוד

דיני03-099-23ניתילמדואתהקורסים:הרמב"םומשנתוהפילוסופיתתלמידיהתכ ו/או שנתי
בסמסטרקיץ.02-097-23משפחה

ש"ש.תלמידיםשלמדואת2ביהדותבהיקףשלאחדבוגריאוניברסיטתבראילןמחויביםבקורס
שניהקורסיםבמסגרתהתוארהראשון,יפנולהנהלתהתכנית.

ש"שוירשמולשני4קורסיםביהדותבהיקףשלבשניבוגרימוסדותאקדמאייםאחריםמחויבים
הקורסיםהללו.

".יהדות-ייעוץ ארגוני לימודי יסוד"שניהקורסיםמופיעיםבאשכול

אפשרות בדיקת אחריות ראשון, בתואר שנלמד קורס על לחזור יכולים אינם אילן בר בוגרי
.03-5318361דנטמולמחלקתיהדותבטל'הרישוםמוטלתעלהסטו



 אנגלית

באנגלית. לבחינה לגשת נדרשים שני לתואר אנגלית מלימודי לפטור זכאים שאינם תלמידים
להשתתף יידרש מי יקבע הבחינה תוצאות פי על הלימודים. שנת לפתיחת סמוך יערך המבחן

בשעות שישי בימי ב' בסמסטר יתקיים הקורס אנגלית. לקורס08:00-10:00בקורס הרישום .
תישלחהודעהבמייללגביפרטיהבחינהותוצאותיה.יעשהעלידימזכירותהתוכנית.



 

  !ם לכל הקורסיםמירשואו היא לוודא כי הוא  /הבאחריות כל תלמיד

 לנוחיותכם, מצורפת לקובץ זה מערכת השעות 

 



*.9392או03-5317000דורשמ"עבטל'בכלבעיהטכניתהקשורהלרישוםבפריא"לניתןלפנותלמ



אםנתקלתםבבעיותמסוגאחר,ניתןלפנותלמשרדיהתוכנית

.org.consult@mail.biu.ac.ilדוא"ל:

03-5318093טלפון:

 

 

mailto:org.consult@mail.biu.ac.il
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 קיץ סמסטר ב' סמסטר א' שעות יום

 ניתהתנהגות ארגו 14:00-15:30 חמישי
 64-982-20  

)מיועד לתלמידי 
 המסלול הרגיל(

 
 חברה אזרחית או

 64-928-20 
)מיועד לתלמידי 
המסלול למגזר 

 השלישי(

 

 ייעוץ אישי

64-985-

20/21/22/23 

 

 משאבי אנוש

64-867-20 

 

 מחקר איכותני 16:00-17:30

64-811-20 

 ייעוץ אישי

64-985-

20/21/22/23 

 

 

 מחקר כמותני

64-810-20 

 תיאוריות סוציו' 18:00-19:30
64-806-20 

 

 ניהול אסטרטגי
 64-986-20 

)מיועד לתלמידי 
 המסלול הרגיל(

 
תהליכים  או

 אסטרטגיים
 64-917-20 

)מיועד לתלמידי 
המסלול למגזר 

 השלישי(

 דוחות כספיים

64-971-20 

 תיאוריות סוציו' 20:00-21:30
64-998-20/21 

 אנגלית

64-998-20/21 

 תניתרגיל כמו

64-810-21/22 

  פרו פרקטיקום 8:00-9:30 שישי

64-922-20 

 חברה ישראלית

 64-803-20 

 

 תהליכים קבוצתיים

64-919-

20/21/22/23 

 

 פרקטיקום 10:00-11:30

 

 פרקטיקום

 

  תהליכים קבוצתיים

64-919 

 

 פרקטיקום  12:30-13:30

64-895-20/21/22 

 פרקטיקום

64-895-20/21/22 

 תסוציו' ישומי

64-938-20 

 


