הנחיות לבניית תוכנית הלימודים – שנה ב'
הדרך הנוחה והטובה ביותר להרשמה לקורסי התואר הינה הדפסת תוכנית הלימודים והזנת קורסי בית הספר לפיה .זאת
אחרי קריאה מוקפדת ביותר של דפי הנחיות אלו.
אתם מדפיסים מאתר בית הספר את דף המסלול ומתייחסים בעצם רק לסמסטר  3ו ,4המייצגים את חובותיכם בשנה ב'
בבית הספר למינהל עסקים.
אל תוכנית הלימודים ניתן להגיע מאתר בית הספר למנהל עסקים  ,www.mba.biu.ac.ilתוכניות לימודים ,תוכנית
 ,MBAמבנה מסלול ללא תזה

אנא קראו את ההנחיות בתשומת לב .זה יכול לחסוך מכם לחץ וחוסר הבנות בימי בניית המערכות,
לצמצם מצב של רישום שגוי ,ולהקל עלינו לתת לאלו מכם שצריכים את סיוענו – את השירות המיטבי
והמסור ביותר.
ראשית ,אנא וודאו שמעמדכם מוסדר ("מן המניין") וששילמתם את שובר המקדמה .לא תוכלו להירשם ללא תשלום!
איך מבצעים את הרישום? יש להיכנס לאתר האינ-בר בחלון הזמן שהוקצה לכם ,אחרי ששילמתם את השובר ושמילאתם
הצהרה והתחייבות (מי ששכח את שם המשתמש ו/או הסיסמה ,יש לפנות אל מרכז שירות וגיוס בטלפון * 9392או בצ'אט
מאתר בר אילן או בווטסאפ שמספרו  .)052-6171988אתם בוחרים בלינק "ייעוץ וירטואלי" ,ואז נכנסים לאשכול,
בוחרים "שיבוץ מרשימה" ,לוחצים על אייקון העיפרון ביום ובשעה הרלוונטיים ומבצעים רישום ללימודי התואר ,על פי
האשכולות ,וכן בהתאם לקורסים בדף המסלול.
מומלץ מאד לצפות במצגת לייעוץ וירטואלי עוד לפני הרישום.
תוכנית לימודים משולבת – חשוב לדעת!
החל משנה זו תהיה תוכנית הלימודים משולבת .מה זה אומר? המשמעות היא שכל קורס יתקיים באופן משולב ,כך
שחלק מהשיעורים יתקיימו באופן פרונטאלי וחלקם דרך מערכת הזום .בשבוע הראשון אתם לומדים את כל הקורסים
בקמפוס .מהשבוע השני ואילך ,אתם לומדים את ימי ראשון ושישי מהקמפוס לסירוגין .בשבוע השני – יום ראשון
בזום ושישי בקמפוס ,בשבוע השלישי – יום ראשון בקמפוס ושישי בזום וכן הלאה .משבצות הזמן של הקורסים
נשארות זהות למה שמופיע לכם בתוכנית הלימודים – כלומר ,בימי ראשון ושישי .מידע מפורט על כך יישלח אליכם
על ידי המרצים וכן ייצא בהודעות מטעם בית הספר .לצורך הרישום למערכת השעות – אתם נרשמים באופן רגיל
לימים ראשון ושישי ,וזאת על פי המערכת המובנית ולפי ההנחיות המצורפות להלן.
מתווה זה נכון להתמחויות מימון ,ניהול ומערכות מידע.
שיווק – לתשומת לבכם! בסמסטר  1קורסי יום ראשון יתקיימו במתכונת משולבת ,אך קורסי יום שישי ייערכו באופן
מלא מרחוק ,דרך הזום.
 .1קורסים חלופיים במקום פטורים :עליכם להקפיד לבצע קורס חלופי במקום כל קורס ממנו קבלתם פטור.
כדי לבחור קורס במקום פטור יש לבדוק מהם הקורס או הקורסים האחרים המתקיימים באותו חלון זמן ולוודא
עמידה בדרישות הקדם של הקורס .לתשומת לבכם :אשכול ההמרה לפטורים מופיע לכולם .כל סטודנט
צריך לקחת קורסים מ אשכול זה על פי מספר הפטורים שיש לו (סטודנט שאין לו פטורים – לא ייקח
קורסים מאשכול זה .סטודנט שיש לו שלושה פטורים – ייקח  3קורסים מאשכול זה ,וכן הלאה) .שימו
לב :השנה יתקיימו כמה קורסים חלופיים (המרות לפטורים) שיתקיימו במתכונת מתוקשבת – השפעות
חברתיות בניהול ,עסקים בעולם רב תרבותי ומשפט עסקי – בסמסטר א' ,וכן ניהול מותגים בסמסטר ב' .גם
בקורסים מתוקשבים עדיין יכולים להיות כמה מפגשי זום ,ביום ובשעה מסוימים ,ולכן כדאי לעקוב בסילבוס
הקורס לגבי מספר המפגשים הצפויים .עם זאת ,נראה שזה יכול להקל עליכם לשלב את הקורסים החלופיים
לפטור בתוכנית הלימודים .כמו כן ,גם הקורס שיווק לעסקים הינו קורס מתוקשב .הוא קורס חובה בשיווק,
אבל סטודנט מהתמחות אחרת שרוצה לקחת דווקא את הקורס הזה כחלופי לפטור ,יפנה אלינו אחרי הרישום
לקורסים ,ונבדוק עבורו בשמחה את האפשרות להשתלב בקורס.
 .2תוכנית מובנית מחייבת :כל סטודנט נרשם לקורסים על פי מה שמופיע בטבלת הקורסים .כל חריגה
מתוכנית הלימודים דורשת אישור בכתב של ראש ההתמחות או של ראש בית הספר/סגן ראש בית הספר.
 .3רישום לסטודנטים שנה ג' ומעלה :סטודנטים בשנה שלישית ומעלה אינם יכולים להירשם לבד לקורסי
התואר ואחרי הרישום לקורסי יהדות ו/או אנגלית ,אם נדרשים ,יבוצע הרישום דרכנו .אם אתם שייכים

לאוכלוסייה זו ,אנא הקפידו לרכז לעצמכם את הקורסים שנותרו לכם ולשלוח את רשימת הקורסים
המבוקשים בצורה מסודרת וברורה.
 .4חפיפת קורסים :אין אישור לחפיפת קורסים ,למעט חפיפה עם הפרקטיקום ההתמחותי (כל התמחות
לקבוצות השייכות לה) ,פרקטיקום משחק עסקים או פרקטיקום ביזמות ועם הסמינריונים השנתיים
בהתמחויות השונות .אין אפשרות לחפוף פרקטיקום CRICS.
שימו לב! קורסים החופפים זה לזה "מסתירים" אחד את השני במערכת השעות (שכן לא ניתן להציג על אותה משבצת זמן
שני קורסים) .כדי לוודא שאתם אכן רשומים לשני הקורסים ,לחצו על הלשונית למעלה שנקראת "חפיפת קבוצות קורס".
כך תוכלו לראות את הקורסים החופפים.
 .5הערה לגבי דרך הרישום :שימו לב שבייעוץ הווירטואלי ,בצדו הימני של המסך ,מופיעים לכם כל
האשכולות ,גם אלו של השנה שעברה .כניסה לאשכולות אלו ,במידה וסיימתם את כל הקורסים של שנה א',
וקיבלתם ציונים על כולם – תעלה לכם שאין קורסים נוספים באשכול זה .אם טרם קיבלתם ציון על קורסי
סמסטר ב' ,הקורסים יופיעו לכם באשכול ויתאפשר לכם להירשם אליהם .כמובן ,למען הסר ספק ,אנא הימנעו
מלהירשם שוב לקורסים שכבר הייתם רשומים אליהם השנה .כמו כן ,בכל מקרה יופיע לכם
אשכול של קורסים חלופיים לפטור ,גם אם אין לכם פטורים .במידה ואין לכם פטורים ,או שהמרתם כבר את כל
הפטורים שהיו לכם ,התעלמו מאשכול זה .מעבר לכך ,חשוב לעבור אשכול אחרי אשכול (כמובן רק כאלו
שרלוונטיים לכם )...ולבצע רישום לקורסים ,ואז לוודא למול דף המסלול שנרשמתם לכל חובותיכם .שימו לב
שיהיו אשכולות שיישארו עם חוסר .לדוגמה -אם אתה סטודנט במימון ובחרת במסלול של מימון חברות ,הרי
שהקורסים המופיעים באשכול "חובה לתלמידי ניהול השקעות שנה ב' סמסטר ד' " אינו רלוונטי עבורך .איך
מבצעים את הרישום לקורסים? אתם נכנסים אשכול אחרי אשכול ,ונרשמים לקורסים אחד אחרי השני .כלומר,
לוחצים על האשכול ,בוחרים "שיבוץ מרשימה" ואז לחיצה על העיפרון ביום ובשעה הרלוונטיים.
 .6סדר הרישום :האשכולות לעיתים יכולים להופיע כך שאשכולות סמסטר ב' ,מופיעים לפני אשכולות סמסטר
א' .כדי שלא להיתקל בבעיות של דרישות קדם ,כדאי להתחיל ולהירשם קודם כל לאשכולות של סמסטר א',
אחר כך לאשכול שנתי (סמינריון ,בדרך כלל) ורק אז לאשכולות סמסטר ב'.
 .7קורסי מסלול היזמות והחדשנות בשנה ב' :סטודנטים הלומדים את אשכול יזמות וחדשנות ,במקום
להירשם לפרקטיקום  /פרקטיקום משחק עסקים ,עליכם להירשם לפרקטיקום ביזמות  .70787הרישום
לפרקטיקום ביזמות הוא דרכנו .מי שצריך להירשם אליו ,נרשם לבד לכל שאר תוכנית הלימודים ופונה אלינו
רק לצורך רישום לפרקטיקום זה .כמובן ,וודאו שסיימתם את חובות קורסי היזמות – מבוא ליזמות ,ניהול
חדשנות ויזמות וייזום חברות הזנק .סטודנטים בהתמחות מימון וכן סטודנטים במערכות מידע באשכול סייבר
– חייבים ללמוד את הפרקטיקום ההתמחותי ,ואם הם רוצים לסיים את האשכול ביזמות ,יצטרכו לקחת את
הפרקטיקום ביזמות בנוסף לפרקטיקום ההתמחותי.
 .8קורסי אשכול הדירקטורים בשנה ב' :סטודנטים שבחרו להוסיף אשכול דירקטורים ,צריכים להוסיף
לתוכנית הלימודים את הקורסים ניתוח דוחות כספיים 70-640 ,ודירקטורים למתקדמים  .70-641סטודנטים
בהתמחות מימון פטורים מהקורס ניתוח דוחות כספיים ויידרשו רק לקורס דירקטורים למתקדמים .כמובן
שדרישת הקדם לאשכול היא הקורס מבוא לדירקטורים ,ורק מי שעשה קורס זה בשנה ראשונה ,יוכל לקחת
את אשכול הדירקטורים .סטודנטים במימון – אנא שימו לב! אשכול קורסי הדירקטורים כולל גם את הקורס
ניתוח דוחות כספיים ,אבל אתם לא צריכים להירשם אליו.
 .9סמינריונים :בסמינריונים בשיווק ,במערכות מידע ובניהול – הסטודנטים נרשמים למנחה אצלו/ה הם
כותבים את עבודת הסמינריון .בהתמחויות ניהול ומערכות מידע יש לכם בחירה בין מנחים .בחרו על פי
המנחה ותחומי העניין שלו ,כפי שמופיעים באתר בית הספר וכן בסילבוס .אין שום משמעות ליום ולשעה
שהסמינריון מופיע במערכת .בהתמחויות מימון אתם נרשמים לאחד המנחים אקראית ואז יהיה מפגש ראשוני
לכל הסטודנטים הרשומים לסמינריון – ויהיה עליכם להגיש הצעת מחקר .בהתמחות שיווק כולם מונחים על

ידי ד"ר מוניצור ,ולכן אין חשיבות לקבוצה אליה נרשמתם .הנחיות מפורטות יותר יינתנו במפגשים .אנא
הקפידו לעקוב אחרי פרסום מועדי מפגשים אלו באתר או במיילים.

 .10פרקטיקום:
א .מגמות שיווק וניהול – למתמחי שיווק וניהול (שאינם שייכים למסלול העל ביזמות ,ואז מבצעים את
הפרקטיקום ביזמות ,כאמור) ישנה אפשרות בחירה בין פרקטיקום בהתמחות ובין פרקטיקום במשחק
עסקים .זו אינה חלופה לקורס החובה במשחק עסקים (הסבר על פרקטיקום משחק עסקים כדאי לקרוא
בסילבוס הקורס) .כיוון שאינכם יודעים מראש האם תרצו ללכת לפרקטיקום זה ,תוכלו להירשם אליו,
אם נראה לכם שתרצו להמשיך בכיוון זה ,להתחיל לעבוד על פרקטיקום התמחותי ,כדי לא ליצור
פיגורים ,במידה ומתאפשר והחלטתם לעשות כן – לעבור ולכתוב את הפרקטיקום במשחק עסקים ,ובסופו
של דבר תוכלו לקבל ציון ממי שהגשתם אליו את הפרקטיקום ,זה ההתמחותי או זה במשחק עסקים.
לסטודנטים בניהול יש אף אפשרות נוספת ,להצטרף לפרקטיקום ניהול פרויקטים ,המתקיים בסמסטר א'
בימי חמישי דרך הזום .פרקטיקום זה מופיע לכם באשכול ,ותוכלו לבחור בו .הפרקטיקום אינו דורש ידע
מוקדם .שימו לב שמדובר בשיעורים בזום .כלומר ,אינכם נדרשים להגיע פיזית לשיעור ,אך כן לפנות
לעצמכם את משבצת הזמן בה מתקיים פרקטיקום זה.
ב .מגמת מערכות מידע – הסטודנטים בסייבר – לוקחים פרקטיקום בתחום הסייבר  .70654אם
מעוניינים גם באשכול יזמות או מעוניינים לעשות פרקטיקום בתחום ניהול פרויקטים ,יצטרכו לקחת זאת
בנוסף לפרקטיקום בסייבר .הסטודנטים באשכול אנליטיקה עסקית יכולים לבחור בין פרקטיקום
במערכות מידע ,פרקטיקום במשחק עסקים ופרקטיקום בניהול פרויקטים .הפרקטיקום במשחק עסקים
מתקיים בסמסטר ב' .פרקטיקום במערכות מידע יש גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב' .פרקטיקום ניהול
פרויקטים מתקיים רק בסמסטר א' .כלומר ,ההחלטה צריכה להתקבל בתחילת השנה .במקרה שבו דחיתם
את הפרקטיקום לסמסטר ב' ,בחרתם פרקטיקום במשחק עסקים ובסופו של דבר הביצועים שלכם בקורס
זה אינם מספיק טובים לצורך הפרקטיקום ,תוכלו לבקש להשלים את הפרקטיקום במערכות מידע עם
הסטודנטים בסמסטר קיץ.
ג .מגמת מימון – אתם בוחרים בין פרקטיקום ניהול השקעות אחראיות למסלול ניהול השקעות ובין סדנה
במימון חברות המיועדת למסלול מימון חברות .פירוט בהמשך.

 .11משבצות הזמן של הסמינריונים/הפרקטיקום :חשוב מאד!! אין משמעות ליום ולשעה
המופיעים במערכת!! יתקיימו מס' מפגשים כלליים מועטים ,ורוב המפגשים ייערכו במתכונת צוותית
ומועדם יתואם בין המנחה והסטודנטים .אנא הימנעו מלפנות אלינו בשאלה לגבי יום נוסף שהוספנו ללימודים.
למען הסר ספק – לא יתקיימו שיעורים קבועים ביום ובשעה המופיעים כיום וכשעה של
הסמינריון/הפרקטיקום! זאת למעט פרקטיקום סייבר ופרקטיקום ניהול פרויקטים ,עליהם פורט לעיל.
לכן ,אם מופיע לכם סמינריון ככזה שמתקיים רק בסמסטר א' או רק בסמסטר ב' ,אתם עדיין יכולים לבצעו
לאורך השנה כולה.

 .12חלונות זמן לבחירת האשכולות במגמות השונות:
פירוט לגבי הבחירה באשכולות בכל אחת מהמגמות – מפורטת להלן בסעיפים  .18 – 15קראו
כמובן את הסעיף הרלוונטי להתמחות שלכם.
ככלל ,בסיו מו של התהליך ,אנא עברו שוב על המערכת שלכם וודאו שיש לכם את הקורסים שהינם חובה במגמה
 +קורסי המסלולים הרלוונטיים לפי הפירוט הבא:
שיווק – בסמסטר א' ביום שישי ,שני קורסי בחירה של המסלולים  +בחירת קבוצת משחק עסקים
תואמת (פירוט לגבי קבוצת משחק עסקים בסעיף .)10
ניהול – בסמסטר א' ביום שישי ,שני קורסי בחירה של המסלולים  +בחירת קבוצת משחק עסקים תואמת
(פירוט לגבי קבוצת משחק עסקים בסעיף  .)10בסמסטר ב' ביום שישי בשעה  – 12:00קורס בחירה אחד
באשכול.

מערכות מידע – בסמסטר א' שלושה קורסי בחירה של האשכול .בסמסטר ב' בשעה  10עוד קורס בחירה
של האשכול  +בחירת קבוצת משחק עסקים תואמת כמפורט בסעיף .10
במימון – בסמסטר א' ביום ראשון בשעה  20:00כל סטודנט נרשם לפרקטיקום המותאם לאשכול בו
בחר .הסטודנטים במסלול ניהול השקעות בוחרים בפרקטיקום ניהול השקעות אחראיות .הסטודנטים
במסלול מימון חברות – בסדנא במימון חברות .בסמסטר ב' ביום ראשון ב 16וב – 18שני קורסי בחירה
של האשכול
כאמור – פירוט בנושא זה לפי ההתמחויות בסעיפים הרלוונטיים.
הערה חשובה :סטודנט שכבר לקח את קורס האשכול שלו בשנה א' כקורס חלופי לפטור ,ייקח במשבצת זמן זו את
הקורס של האשכול המקביל או קורס אחר חלופי לפטור .לדוגמה – סטודנט באשכול אסטרטגיה וניהול בינלאומי שלקח את
הקורס ניהול שירות בינלאומי כקורס חלופי לפטור ,ייקח באותה השעה את קורס האשכול של פיתוח מנהיגות – ניהול
ופיתוח צוות ,או קורס אחר מהיצע הקורסים החלופיים לפטור .שימו לב שהשנה ישנם מספר קורסים מתוקשבים שהינם
חלופיים לפטור ,אז במקרה הצורך ,ניתן לקחת מהם.
 .13משחק עסקים על כל סטודנט לבחור את משחק העסקים במשבצת הזמן התואמת את התמחותו ו/או את
המסלול שלו .אנא הקפידו על הנחיות אלו .טיפ :מי שאינו פטור מעקרונות המימון ,מתבקש להירשם לקורס
עקרונות המימון לפני הרישום למשחק עסקים ,אחרת המערכת עלולה להתריע בפניכם שחסרה לכם דרישה
של עקרונות המימון.
 10.1מימון :קיימות שתי קבוצות משחק עסקים של סמסטר ב' ,יום שישי בשעה  10:00ויום שלישי
בשעה  .18:00מי שילמדו ביום שלישי – לא יצטרכו להגיע ללימודים בסמסטר ב' ביום שישי
(אלא אם כן לקחו שם קורס שאינו קורס של התוכנית המובנית ,כמו אנגלית לדוגמא) .כרגע משחק
עסקים מחולק לפי אשכולות ,כך שהסטודנטים באשכול מימון חברות משויכים לקבוצה של יום
שישי ב 10:00והסטודנטים של ניהול השקעות משויכים ליום שלישי ב .18:00לאחר הרישום,
סטודנט שירצה לבצע מעבר בין הקבוצות ,יפנה אלינו ,ונשמח לסייע במעבר על בסיס מקומות
פנויים.
 10.2שיווק :כל הסטודנטים בהתמחות שיווק יבחרו באחת משתי קבוצות משחק עסקים של סמסטר א'
ביום ראשון בשעה .20:00
 10.3ניהול :סטודנטים במסלול אסטרטגיה וניהול בינלאומי יבחרו בקבוצת משחק עסקים של סמסטר
א' ,ביום שישי בשעה ( 12:00משחק עסקים בינלאומי – קבוצה  .)18סטודנטים במסלול פיתוח
מנהיגות ארגונית יבחרו באחת משתי קבוצות משחק עסקים ביום שישי בשעה .8:00
 10.4מערכות מידע :סטודנטים במסלול סייבר ותשתיות ילמדו בקבוצת משחק עסקים בסמסטר ב'
ביום שישי בשעה  . 8:00סטודנטים באשכול אנליטיקה עסקית יבחרו בקבוצת משחק עסקים ביום
שישי בשעה  8:00או ביום שישי בשעה  .12:00זאת כמובן בכפוף למקומות פנויים.
 .14בדיקת מילוי חובות התואר :אנו ממליצים לכל סטודנט לבדוק בסיום הרישום באופן עצמאי שאכן סיים
להירשם לכל קורסי התואר .כמו כן ,חשוב לוודא גם עמידה בחובות יהדות ואנגלית .ראו פירוט בהמשך.
 .15כחלק מ"חובות נוספים לתואר" עליך להקפיד על מילוי חובות באנגלית :בדקו היטב ובוודאות מוחלטת
למול היחידה לאנגלית כשפה זרה ,את נושא הפטור מאנגלית .לכל בירור בנושא ניתן לפנות ליחידה לאנגלית
כשפה זרה בטלפונים 03-5318636 :או  03-5318237או דרך טופס הפנייה https://efl.biu.ac.il/contact
ניתן למצוא את כלל הפרטים על מבחני המיון ,תאריכי הקורסים וקריטריוני הפטור באתר שלהם
 ./http://efl.biu.ac.ilכולי תקווה שכבר סיימתם את חובות האנגלית בשנה א' ,כפי שהמלצנו ,אך לאלו שלא
– אנא הקפידו לטפל בנושא .למען הסר ספק :בית הספר למינהל עסקים אינו מעניק פטורים מחובת
האנגלית!! אנא הקפידו לסיים עם חובת אנגלית ,בטרם תסיימו את התואר ,כדי שלא לפגוע במועד סיום
התואר שלכם ,בשל שכחה ,הזנחה או אי תשומת לב.
 .16כל סטודנט חייב להקפיד על מילוי חובת קורסי יהדות :סטודנטים שלמדו בבר אילן מחויבים בקורס יהדות
בהיקף של  2ש"ש (או שניים בהיקף של  1ש"ש) .סטודנטים שלא למדו בבר אילן מחויבים בשני קורסי

יהדות שנתיים (שווה ערך ל 4ש"ש סך הכל) .שימו לב לקיומם של קורסים מתוקשבים ,שאינם דורשים
נוכחות .במערכת הרישום ישנו אשכול נפרד לקורסי יהדות שהם מתוקשבים .לבירורים ולשאלות :מספרי
הטלפון של היחידה ללימודי יסוד ביהדות הם  035318671או  .035318361כמו כן ,ניתן לפנות אליהם דרך
טופס הפנייה באתר היחידה  https://yesod.biu.ac.il/contactבקשות לפטורים מקורסי יהדות יש להגיש
יש ירות אל המדור לתואר שני על גבי טופס "בקשה לפטור מקורס" ,באתר המדור לתואר שני .להלן לינק
לאתר הטפסים שלהם https://www2.biu.ac.il/administration/forms/vaadatoar2-forms.html
 .17לתשומת לבכם – במסך הרישום למעלה מופיעות לכם התייחסויות ל"רמתך באנגלית" ו"רמתך בעברית".
לגבי הרמה באנגלית – חשוב לבדוק את ההתאמה לרמה שקיבלתם/שמופיע פטור למי שאכן קיבל פטור .לגבי
הרמה בעברית – אנא התעלמו מהערה זו.
הערה :לבעיות טכניות במערכת הרישום האינטרנטית (חסימה כספית ,אי פתיחת חלון זמן וכו') ,יש לפנות אל מרכז השירות
והגיוס .מספר הטלפון שלהם הוא * .9392ניתן לפנות אליהם גם בצ'אט דרך אתר בר אילן ,או בווסטאפ .מצ"ב לינק לדף
המידע לגבי הדרכים ליצירת קשר עם המוקד https://stuad.biu.ac.il/mador/shema

מידע על פי התמחויות:
מימון –
 .18אשכולות בהתמחות מימון – הבחירה שלכם היא בעצם בין מסלול של "ניהול השקעות" ומסלול של "מימון
חברות".
א .סמינריון :אין שום משמעות לסמינריון אליו נרשמתם .אחרי המפגש הראשון ,בו יציגו המנחים השונים
את התחומים בהם יעסקו ,אתם תגישו את הצעת המחקר למנחה שאצלו תרצו לכתוב ,על פי הנושאים
בהם עוסק.
ב .פרקטיקום :בסמסטר א' עליכם לבחור את הפרקטיקום על פי המסלול בו בחרתם .סטודנטים שבחרו
במסלול ניהול השקעות – יירשמו לפרקטיקום ניהול השקעות אחראיות .הסטודנטים במסלול מימון
חברות יבחרו בסדנא במימון חברות הם ייערכו ביום ראשון בשעה 20:00
ג .קורסי בחירה במסלול :קורסי המסלול נלמדים בסמסטר ב' .הסטודנטים במסלול ניהול השקעות ילמדו
ביום ראשון בשעה  16:00את הקורס "יסודות המימון ההתנהגותי"  70795ובשעה  18:00את הקורס
"ניהול תיק אגרות חוב"  .70976סטודנטים במסלול מימון חברות ילמדו ביום ראשון בשעה  16את
הקורס "חשבונאות ניהולית"  70901ובשעה  18את הקורס "טכנולוגיה פיננסית  -פינטק" .70639
ד .משחק עסקים :אנא ראו פירוט בסעיף 10.1

שיווק –
 .19בשיווק התחלתם את הבחירה בעצם בשנה א' .סטודנטים במסלול שיווק דיגיטלי למדו את הקורס "שיווק
דיגיטלי ושיווק במדיה חברתית" .סטודנטים במסלול שיווק וניהול חדשנות למדו את הקורס "שיווק מיזמים
טכנולוגיים בעולם הגלובלי" סטודנטים שלא מעוניינים במסלול מסוים ,יבחרו במשבצת קורסי הבחירה בקורס
שמעניין אותם יותר ,בכפוף למקומות פנויים .מי שבוחר באשכול מסוים ,אנא הקפידו על ההנחיות שלהלן.
א .קורסי בחירה במסלול :סטודנטים במסלול שיווק וניהול חדשנות ילמדו בסמסטר א' ביום שישי בשעה
 10:00את הקורס "סוגיות עסקיות מתקדמות" ,ובשעה  12:00ילמדו את הקורס "יצירתיות בשיווק
ופיתוח מוצרים" .סטודנטים במסלול שיווק דיגיטלי ילמדו בשעה  10:00את הקורס "שימושי ביג דאטה
בשיווק" ובשעה  12:00את הקורס "כלים יישומיים בשיווק דיגיטלי" .כפי שצוין לעיל – קורסי יום
שישי יתקיימו במתכונת זום מלאה ,כלומר – כלל השיעורים ייערכו מרחוק.
ב .משחק עסקים :אנא ראו פירוט בסעיף .10.2
ג .פרקטיקום :קבוצות הפרקטיקום הרלוונטיות להתמחות זו הן קבוצות  02ו .03לחלופין ניתן לבחור
בפרקטיקום משחק עסקים (קבוצה  ,)08כפי שהוסבר לעיל.

ניהול -
 .20מסלולים בהתמחות ניהול – הבחירה שלכם היא בין מסלול של "אסטרטגיה וניהול בינלאומי" ומסלול של
"פיתוח מנהיגות ארגונית" .סטודנטים שלא מעוניינים במסלול מסוים ,יבחרו במשבצת קורסי הבחירה בקורס
שמעניין אותם יותר ,בכפוף למקומות פנויים .מי שבוחר במסלול מסוים ,אנא הקפידו על ההנחיות שלהלן.
א .קורסי בחירה במסלול – סמסטר א' :סטודנטים במסלול אסטרטגיה וניהול בינלאומי ילמדו בסמסטר א'
ביום שישי בשעה  8:00את הקורס "אסטרטגיה בינלאומית"  .70650בשעה  10:00ילמדו את הקורס
"ניהול בין תרבותי"  .70660סטודנטים במסלול פיתוח מנהיגות ארגונית ילמדו בשעה  10:00את הקורס
"ניהול קונפליקטים"  70871ובשעה  12:00את הקורס "סוגיות נבחרות במנהיגות" .70743
ב .קורסי בחירה במסלול – סמסטר ב' :סטודנטים במסלול אסטרטגיה וניהול בינלאומי ילמדו בסמסטר ב'
ביום שישי בשעה  12את הקורס "ניהול שירות בינלאומי"  .70662סטודנטים במסלול פיתוח מנהיגות
ארגונית ילמדו ביום שישי בשעה  12את הקורס "ניהול ופיתוח צוות" .70667
ג .משחק עסקים :אנא ראו פירוט בסעיף  .10.3סטודנטים שלא מעוניינים במסלול מסוים יצטרפו למשחק
עסקים ה"רגיל" ,לא לקבוצת משחק עסקים בינלאומי ביום שישי בשעה .12
ד .פרקטיקום :קבוצות הפרקטיקום הרלוונטיות להתמחות זו הן קבוצות  05 ,04ו .07סטודנט מבצע את
הפרקטיקום בקבוצת הקורס אליה נרשם .לחלופין ניתן לבחור בפרקטיקום משחק עסקים (קבוצה ,)08
כפי שהוסבר לעיל .כמו כן ,סטודנט שמעוניין בכך ,יכול לבחור ללמוד במקום אחד מהם את הפרקטיקום
בניהול פרויקטים (קבוצה .)16

מערכות מידע
 .21בהתמחות מערכות מידע התחלתם כבר את הבחירה בשנה א' .סטודנטים במסלול תשתיות וסייבר למדו את
הקורס "מערכות אחסון מידע" .סטודנטים במסלול אנליטיקה עסקית למדו את הקורס "מחסני נתונים בעולם
נתני עתק" סטודנטים שלא מעוניינים במסלול מסוים ,יבחרו במשבצת קורסי הבחירה בקורס שמעניין אותם
יותר ,בכפוף למקומות פנויים ודרישות קדם .מי שבוחר במסלול מסוים ,אנא הקפידו על ההנחיות שלהלן.
א .קורסי בחירה באשכול – סמסטר א'  :סטודנטים במסלול סייבר ותשתיות ילמדו בסמסטר א' ביום שישי
בשעה  8:00את הקורס "מתקפות והגנות בעולם הסייבר"  ,70675בשעה  10:00את הקורס "ניהול
סיכונים בטכנולוגיות מידע"  70676ובשעה  12:00את הקורס "נושאים נבחרים בסייבר" .70659
סטודנטים במסלול אנליטיקה עסקית ילמדו את הקורס המתוקשב "יישומי  Rבכריית נתונים" ,70680
בשעה  10:00את הקורס "ניתוח רשתות חברתיות"  70759ובשעה  12את הקורס "טכנולוגיות לניהול
נתוני עתק" .70628
ב .קורסי בחירה באשכול  -סמסטר ב' :באשכול סייבר ותשתיות ילמדו הסטודנטים ביום שישי בשעה 10
את הקורס טרנספורמציה דיגיטלית  .70643סטודנטים באשכול אנליטיקה עסקית ילמדו בשעה 10:00
את הקורס "כריית טקסט" .70647
ג .משחק עסקים :אנא ראו פירוט בסעיף 10.4
ד .פרקטיקום :סטודנטים במסלול סייבר ותשתיות מחויבים להירשם לפרקטיקום  CRICSשיתקיים
בסמסטר ב' ביום שישי ב ,12:00ומהווה הכנה לבחינת ההסמכה של  .ISACAשימו לב שהנוכחות
בפרקטיקום זה היא חובה .סטודנטים במסלול אנליטיקה עסקית יירשמו לפרקטיקום שמספרו 70657
בסמסטר א' (קבוצה  )09או בסמסטר ב' (קבוצה  06או  ,)10לבחירתם .לחלופין כל סטודנט ,בכל אחד
מהאשכולות ,יכול לבחור בפרקטיקום משחק עסקים (קבוצה  ,)08כפי שהוסבר לעיל .כמו כן ,תוכלו
לבחור את הפרקטיקום בניהול פרויקטים.

במהלך ימי הרישום ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל בעיה או שאלה בשעות מענה טלפוני מורחבות
(יתפרסמו באתר בית הספר לקראת ימי הרישום) וכן במייל  .bschool@mail.biu.ac.ilנשמח
לנסות ולסייע לכל מי שייתקל בבעיה .עם זאת ,בשל העומס הרב בימים אלו ,אנא התאזרו בסבלנות.
כמו כן ,אנא נסו להימנע מפנייה בנושאים שאינם קשורים ישירות לבניית המערכת ,ואפשרו לנו
לתת את השירות המיטבי לכלל הפונים.
בברכת הצלחה וחווית לימודים מהנה ופורה!

