
 לבניית תוכנית הלימודים  שנה א' הנחיות לסטודנטים
 

 רישום לקורסי התואר.ללא תשלום המקדמה, לא יתאפשר לכם לבצע  לא לשכוח לשלם את המקדמה! –פני הכל ל

 

, מבנה מסלול MBAים, תוכנית  , תוכניות לימודwww.mba.biu.ac.il דרך    הדפיס את התוכניתנמליץ למים?  איך נרש

   שנה ראשונה.של  וב' , המייצגים את סמסטר א'2ו 1אך ורק לסמסטר  בדף מערכת השעות, עליכם להתייחס ללא תזה.

ו/או הסיסמה, יש לפנות אל    בר-לאחר מכן יש להיכנס לאתר האינ  יודע את שם המשתמש  וגי)מי שאינו   וס מרכז שירות 

* הוו  9392בטלפון  בשירות  שלהםאו  ב"  (,052-6171988במספר    טסאפ  לקורסים" בוחרים  רישום   ומבצעים  רישום 

 הרישום הוא לשנת הלימודים כולה., וכן בהתאם לקורסים בדף המסלול. ולותהאשכ, על פי 2ו 1קורסי סמסטר ל

 הדמה.  לתרגל את הרישום במערכתו לפני הרישוםלצפות במצגת לייעוץ וירטואלי מומלץ 

יהיה אשכול בשם הרלוונטי, אז    , אשכולאם יש לימודי  .  "חובה  -  שנה א'"מנע"ס )התמחות(    –    ם תוכנוול נקרא על ששכהא

   שבהם.ונרשמים לקורסים  ות,לאשכולאתם נכנסים  " ל דיגיטלי שנה א'שיווק חובה במסלודוגמת "כ

ואז בוחרים    איך עושים זאת? העיפרון ביום ובשעה  ה על  לחיצ  אזשימה" ו"שיבוץ מראת הלשונית  לוחצים על האשכול, 

בדקו אם יש בחירה, אז .  2ו 1ם רשומים לכל הקורסים שמופיעים בדף בסמסטר תבסוף התהליך, אנא ודאו שא. הרלוונטיים

אתם "  שיווק שנה א' דירקרטוריםאשכול " ב  –לדוגמא    ים שהינם על אותה משבצת זמן.שאתם רשומים לקורס אחד מהשני

 .שירות לקורס טיפוח מצוינות ב ם הקורס דירקטורי בוחרים בין 

 

אשון ע הרבשבו  דרך מערכת הזום.רונטאלי וחלקם  פיתקיימו באופן  בכל קורס  מהשיעורים    לקח  -משולבתתוכנית לימודים  

מידע ילך, אתם לומדים את ימי ראשון ושישי מהקמפוס לסירוגין.  קמפוס. מהשבוע השני ואכל הקורסים ב  אתם לומדים את

 משך. בה ח אליכםכך יישלורט על מפ

 

להרשמה:   .1 הקורסים  בקיסדר  ביצע  שלא  השלמה  קורסי  שיש  מבוא  למי  או  למיקרו  מבוא  )מתמטיקה,  ץ 

שלמות והן עדיין מופיעות לכם,  מה. אם קיבלתם פטור  אליהםקודם כל  המערכת תחייב אותו להירשם  למאקרו(  

ץ  למומלאחר מכן,    את הרישום.בטל לכם  ו כדי שנ נ ו אליהירשמו אליהן, כדי להמשיך ברישום לקורסים, ואז פנ 

 לתואר. ברו לרישום יעואז . וקורסים עלולים להיסגרבמכסת מקומות כיוון שמדובר  . לקורסי יהדותהירשם ל

 

קורס שאינכם מצליחים להירשם בשל  אם יש לכם    : בין אשכולות ובתוך האשכולות  קדימ  –  ישומיטיפ ר .2

מו קודם אם כן, הירש.  ס אחר שקיים באשכול זההאם זה קור  יעים באשכולמופם ה דרישת קדם, בדקו בקורסי

ואז לקורס ש בו. לדוגמה:  אליו  ניהול תנסו להירשם לקורס  אם  תלוי  התנהגות צרכנים, בטרם תירשמו לקורס 

תקבלו אי    דחייה  השיווק,  קדם עמידה  על  השיווק.של    בדרישות  קודם    ניהול  לא    ווקהשילניהול  הירשמו  ואז 

 טר ב'. מס ס  לקורסיסמסטר א' ואז קורסי מו קודם ללקורסים האחרים. כמו כן, הירשם גם להירשהיה בעיה ת

 

העקרונותבק  80ציון   .3 בקו  80ל  לקב  חובה:  ורס  ההתמחותילפחות  העקרונות  מימון   –מימון  מתמחי    :רס 

שיווק    חברות, השיווק,    –מתמחי  ניהול  ניהול  מערכ.  הניהול  עקרונות  –מתמחי  מידעמתמחי    י פעל    –  ות 

אשכול ניהול סטודנטים ב  .יבר""יסודות הסי  ורסקב   80מחויבים לקבל ציון    אשכול סייברסטודנטים ב:  האשכול

אשכול אנליטיקה עסקים צריכים לקבל וסטודנטים ב,  "קורס "ניהול פרויקטיםב  80לקבל ציון  קטים צריכים  יופר

סטודנט שקיבל פטור מקורס העקרונות ".  קהליטיות לאנ תכנ   "כליאו  "כריית נתונים וגילוי ידע"  בקורס    80יון  צ

 פטור  הקח במקום לש החלופיבקורס  80נדרש לציון אינו של התמחותו, 

 

   להשלמת מכסת השעות.יב לקחת קורס אחר מחו –מי שקיבל פטור מקורס בתואר: לפטורקורסים חלופיים  .4

השלמה למכסת שעות נקרא "ה דישכול ייחואב  יםמופיעאלו   –וגדרו כקורסים חלופים לפטור . קורסים שהא

  –ליף לפטור ויכולים להוות תח םכמה קורסים שהם מתוקשבי  ". שימו לב שיש שםיםלתואר למקבלי פטור

 עסקים בעולם רב תרבותי. חברתיות בניהול, ניהול מותגים, השפעות 

 .ירשם דרכנו. ניתן יהיה להים ולמקום פנוישות הקדפוף לדרבכ –מים באותה משבצת זמן ב. קורסים המתקיי 

סת  קורסים נוספים, מעבר למכהינם אשכולות על, כלומר, אלו אשכולות  –יזמות   /םג. קורסי אשכול דירקטורי

 חתםלקלו תוכ – (. עם זאת, אם קיבלתם פטורפירוט בהמשך) ם אישור נפרדשניתן לקבל עליההתואר, 

 א קורסים עודפים. עות לתואר ולשהלהיות חלק ממכסת . ככאלו הם יוכלו לפטור םכחלופיי

 

http://www.mba.biu.ac.il/


קורס    לבצע  להקפיד  ק  כלבמקום    חלופיעליכם  ממנו  פטוריקורס  לבכם:    .בלתם  לתשומת 

נקודות. כל    7ויש בו    גם למי שאינו פטור מקורסי תואר,  טודנטים,כל הסל אשכול ההמרה לפטורים מופיע  

לא    –ן לו פטורים  )סטודנט שאי  ו לספר הפטורים שיש  מאשכול זה על פי מורסים  לקחת קך  רידנט צ סטו

.  קורסים מאשכול זה, וכן הלאה(  3ייקח    –מאשכול זה. סטודנט שיש לו שלושה פטורים  קורס    אףייקח  

  למקבלי פטורים"   לתואר  שעותהלא קיבלת פטורים מקורסי תואר? האשכול "השלמה למכסת  למען הסר ספק,  

 הרישום. ש לדלג עליו בעתמיותר עבורך וי

 

,  סטודנט שקיבל פטור מקורס תואר  :לבעלי פטור   ות הזכות באשכולנקוד  ספירת י  ובה לגבהערה חש .5

סטודנט שקיבל    –באשכול, אבל כן ייכלל בספירת מספר הנקודות/הקורסים באשכול. לדוגמה  הקורס לא יופיע  

השיופ מניהול  יופיוק,  טור  לא  הקורס  מרשימה",  ב"שיבוץ  בחירה  ממנו(בעת  פטור  הסטודנט  )שכן  אבל  ע   ,

שחסר קורס אחד מאשכול זה  ום  כיתוב באדלקחת את כל שאר הקורסים באשכול, יופיע לו  ם  ייט יסכשהסטודנ 

 .יש לקחת קורס חלופי לפטור זה ו(.)למרות שאינו יכול לקחת את הקורס, כי הוא פטור ממנ 

 

כל חריגה    לה.מופיע בטבלת הקורסים, בסדר שמופיע בטבע"פ ה  עליכם להירשםתוכנית מובנית מחייבת:   .6

 ית הספר.ר/סגן ראש בו של ראש בית הספההתמחות אב של ראש אישור בכתדורשת   ודיםלימת התוכנימ

 

בממוצע משוקלל של   תשפ"גא'    טרמסבהם חויבת עד סוף סקורסי ההשלמה    כליש לסיים את    קורסי השלמה:  .7

זה הוא תנאי מעבר להמשך לימ  76 אי בתנ לעמוד  . הקפידו  לתוארודיך  לפחות. סיום קורסי ההשלמה בממוצע 

 מעמד למן המניין אל המדור לתואר שני.ה לשינוי טופס בקש דיתימיהעבירו אנא  –זה   יאבזמן. עם העמידה בתנ 

 

יהול,  שיווק, עקרונות הנ הניהול    –בתוכנית הלימודים יש מספר קורסים מתוקשביםורסי תואר מתוקשבים:  ק .8

לעסקים,   מבושיווק  כלכלה,  למיקרו  כלכלה,  מאקלא  מבוא  החהקורסירו  לפטור שהוזכלופי ם  וכו'.רו  ים    קודם 

לצפות בהרצאות, להגיש עבודות, להשתתף בפורום, ולמלא ועליכם    המודלבאתר  נמצאים  בקורס    תכני הלימוד

ות ולהגשת  אצהרלצפייה בהמרצים  י  יד  על  , בכפוף ללוח הזמנים שנקבעבזמנכם החופשי  את כלל חובות הקורס

כדי לוודא את   אין להם יום ושעה.שכן    –תצוגת מערכת שעות  ביופיעו לכם  לא  קשבים  קורסים מתו  המטלות.

 קורסים אלו.ים להופיע , שם אמורללא מועדים"רשימת קבוצות קורס " בודקים ב –הרישום אליהם 

 

מצוינות  או  דירקטורים  קורס   -בשיווקבחירה   .9 דיהק:  ת ירובש  טיפוח  חובה רקטורים  ורס  קורס    הוא 

למתקדמים וניתוח דוחות  דירקטורים    :עוד שני קורסים יינתנו    בשנה ב'.  ל ומערכות מידעתמחויות מימון, ניהוהל

לתוארכספיים כאקסטרה  שיא,  על ,  אישור  קבלת  בתחום    פשרו  אחד יצטרכו  מימון  מתמחי  )זה  אשכול  קורס 

 .טורים(דירק  אפשרות לאשכול  לא תהיה  אזטיפוח מצוינות בשירות )אך    ניתן לקחת במקומו את  שיווקב  .בלבד(

כמו   ו לב שאתם חייבים לקחת אחד משני הקורסים הללו.שימ  ורים".ק שנה א' דירקטדרך אשכול "שיווהבחירה  

מהתוכנית )מתוך אשכול זה( ואת   הקורס דירקטורים כחלקבשיווק שיש לו פטור, יוכל לקחת את  ודנט  סט  כן,

 למקבלי פטורים" תואר לת וסת שעשלמה למכ"הכול , מתוך אשהקורס טיפוח מצוינות כקורס חלופי

 

גילוי  נתונים ומתקיים הקורס כריית  סטר ב'  בסמ :  למתמחי מערכות מידע  70949  כריית נתונים  הקורס .10

כריית  הקורס חשבונאות פיננסית, ייקח את הקורס  . מי שפטור מ 20ובשעה    18  ראשון בשעהום  י  –  פעמיים ידע  

בשעה   ראשון  ביום  מי18נתונים  ילמד  .  הקורס   שלא,  ב  את  ראשון  את   הנכם  .20:00ביום  לקחת    מתבקשים 

  ת פיננסית וכריית נתונים.פה בשעות בין חשבונאובשאלה על חפיורס המתאים לכם. אנא הימנעו מלפנות הק

 

פ .11 מעהמרת  מניתוח  ס רכותטור  מהק:  הפטורים  מערכותטודנטים  ניתוח  ב ייקח  ורס  את  ו  ידעמקומו   .ניהול 

יינתן   שני  הפטור  לימודי  בסיס  מערכות  על  ניתוח  קורס  הראשון:  בתואר  נתונים.  קורוגם  קורסים  בבסיסי  ס 

במ  ודנט סט אלינו  לפנות  מתבקש  מערכות  ניתוח  מקורס  פטור  מרקור שמבקש  עם  הקורס  ייל,  בגיליון  שני  ים 

מתקיים  ה  ,ידעיפנה אלינו כדי להירשם לקורס ניהול    –מי שפטור מקורס זה    .במערכתהפטור  נת  , להזיוניםהצ

 .8:00ב' ביום שישי בשעה    בסמסטר

 

שישי   .12 יום  א'  מידעבניהולסמסטר  ומערכות  שיווק  וניהול  :,  שיווק  ק  בהתמחויות  שובצו  ורסים  לא 

קורס ההשלמה ל  למי שזקוק  ת כדי לאפשרזא.  8בורס  ק  יש  מערכות מידעב   י.ר א' ביום שישסמסטפרונטאליים ב



שישי  יום  סמסטר א' בהקורס במתמטיקה ייערך ב.  יום לימודים נוסףב  ללא צורך  לשבצו במערכת  –במתמטיקה

 . 13עד  10בשעות 

 

בהתמחויו .13 מסלולים  אפשרות    ת:בחירת  אחת  סלול=אמ לבחור  ישנה  בכל  ב ויותמההתמחשכול  –ן  מימו. 

חברותמימ" " ון  או  השקעות"  בניהול  "דיגיטלי  שיווק "  שיווק".  או  חדשנות""   וניהול    ניהול ב   שיווק 

בינ"ל  ניהול" פרויקטים",  "ואסטרטגיה  "  "ניהול  וחדשנותאו  ב "יזמות  מידע  מערכ.  סייבר    ניהול"ות 

)לא  לימודיו תוםבעל כך  אישור נוסף הסטודנט יקבל "ניהול פרויקטים". או "עסקית אנליטיקה" , "תיותתשו

ל משבצת זמן את  או אחר, או לבחור בכ  זה  אשכוללבחור האם ללמוד    סטודנט יכול  יופיע על תעודת התואר(.

מסוים, הוא  אשכול  לא בחר    טודנטהס  אם.  ים()בכפוף למקומות פנוי  אשכולס שמעניין אותו, ללא בחירה בהקור

 אישור נוסף. ההתמחות, ללאקבל את תעודת התואר שעליה י

 

 ב'.   מתחילה רק בשנה בחירת האשכול – מוןבהתמחות מי  13.1

שבו  שכול האמ ותואחרו ב – 10ם שישי בטר ב' ביושכול אחד, בסמסאקורס – שיווקבהתמחות   13.2

שיווק  שיווק    –  תרצו חדשנות.דיגיטלי/  לבכם  וניהול  האשכולות.   במערכת:  לתשומת  שני  מופיעים 

 , שכן זו משמעות הבחירה.זה תקיןחוסר באשכול השני. יישאר האשכולות, ברגע שתבחרו באחד 

 תואובחרו    -  20בראשון  אשכול אחד, בסמסטר א', ביום  קורס    –  מערכות מידעבהתמחות   13.3

עם בחירת  :  לתשומת לבכם  סייבר/ ניהול פרויקטים.עסקית/  אנליטיקה    –שבו תרצו  שכול  מתוך הא

 . זו משמעות הבחירה. . זה תקיןחריםות האבאשכוליישאר לכם חוסר  האשכול,

אותו מתוך האשכול   בחרו  .10בב' ביום שישי  בסמסטר    אשכול אחדקורס  –  ניהולתמחות  בה 13.4

תר בינלאומי.אסטר/ פרויקטיםהול  ני  –צו  שבו  וניהול  אם   טגיה  גם אפשרות,  יש  בניהול  לסטודנטים 

הוזכרו לעיל )ולא  אחד האשכולות ש  במקום  ביזמות ובחדשנות,על  את אשכול הרצונם בכך, ללמוד  

בש כמו  כזהבנוסף,  במקרה  ההתמחויות(.  באחד  ה  אר  יבחרו  או  אשכול  מקורסי  ם  פרויקטים  ניהול 

ו פטורים  , ואז יהי ן ילמדו בסמסטר זה את שני קורסי היזמות, בימי שניוכ  לאומי, וניהול בינ אסטרטגיה  

ק ב'.משני  בשנה  האשכול  בניהוופין,  לחל  ורסי  יסטודנט  גם  ל  לומד  שהוא  להחליט  אחד   אתכול 

 את אשכול העל ביזמות. וגם י או ניהול פרויקטים,  וניהול בינלאומאסטרטגיה  – מסלוליםה

  וסף ובנ   בתחום היזמות והחדשנות, במקביל  עוניין, יוכל להרחיב לימודיוממי ש:  זמות וחדשנות י  אשכול על .14

 ובסמסטר א' של שנה ב'  2בסמסטר  רסים וכן יום לימודים נוסף  מספר קוהוספת  ב   זה כרוך.  ללימודי ההתמחות

יווק, ניהול  שחויות  הקורס מבוא ליזמות כחלק מתוכנית הלימודים בהתמ נלמד    –. בסמסטר א'  שלום נוסףוכן ת

מידע הז  ..ומערכות  חברות  ייזום  הם  ב'  בסמסטר  להוסיף  שיש  ויזמות וניה  70692נק  הקורסים  חדשנות    ול 

את  בה  .70835 לקחת  אפשרי  ניהול  ביזמות  תמחות  העל  אחדאשכול  כ  במקום  בהתמחות,  פי  מהמסלולים 

  ודים. נית הלימבנוסף לתוכשכול על,  מערכות מידע, מדובר רק באשהוסבר בסעיף הקודם. בהתמחויות שיווק ו

 למקבלי פטורים" תואר לת סת שעוהשלמה למכ"לקורסים אלו ניתן להירשם דרך אשכול 

 

שלא    . סטודנטים(ש"ש  1)או שניים בהיקף של    ש"ש  2בהיקף  מחויבים    בוגרי בר אילן:  קורסי יהדות  חובת .15

שנתיי יהדות  קורסי  בשני  מחויבים  אילן  בבר  ל  םלמדו  ערך  הכל(.  4)שווה  סך  של    שימו  ש"ש  לקיומם  לב 

מתוקשבים הראשונה.  מליץנ   .קורסים  בשנה  כבר  אחד  קורס  יסוד    לקחת  ללימודי  היחידה  של  הטלפון  מספרי 

 יוגשו למדור לתואר שני י יהדות. בקשות לפטורים מקורס035318361או   035318671ביהדות הם: 

 

ל"רמופיעות    במסך .16 ו"רמתך  התייחסויות  באנגלית"  הרמה  בעברית"מתך  לגבי  מהבעברית  .  זו.התעלמו   ערה 

 

 . מרכז שירות וגיוסות אל )חסימה כספית, אי פתיחת חלון זמן וכו'(, יש לפנ לבעיות טכניות במערכת הרישום  הערה:
לקראת ימי   יתפרסמו באתר בית הספר)  ותבמורח  ה טלפוניבשעות מענלרשותכם    נשמח לעמודבמהלך ימי הרישום,  

נסו   . כמו כן, אנאעם זאת, בשל העומס הרב בימים אלו, אנא התאזרו בסבלנות  כתובות המייל שלנו.ב  וכן  (הרישום

 בי לכלל הפונים.   ת השירות המיטואפשרו לנו לתת א אינם קשורים ישירות לרישום,להימנע מפנייה בנושאים ש

 

 ! יית לימודים מהנה ופורה צלחה וחו בברכת ה 


