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לימודים לתואר מוסמך במינהל עסקים מב"ע
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מטרתה של תכנית לימודי המוסמך במינהל עסקים )תוכנית מב"ע( היא להכשיר מנהלים לקראת השתלבותם
במגזרים השונים של הפעילות העסקית במשק .התכנית מקנה לתלמידיה כלים מתקדמים בתחומי התמחות שונים
במינהל עסקים ,תוך חתירה להתאמתם של כלים אלו לתנאים הייחודיים בהם פועל המשק הישראלי .התכנית
מבוססת על שיתוף פעולה בין המרצים לבין התלמידים ,הן בתחומי ההוראה והן בתחומי המחקר ,תוך שימת דגש
על קשר אישי עם התלמידים.
התלמידים רוכשים השכלה רחבה בשטחים שונים של הניהול המודרני ,כולל התנסות מורחבת במחשבים .חומר
הלימוד בקורסים השונים מבוסס על תיאוריות מודרניות תוך שימת דגש על הזיקה לחיי המעשה .זיקה זו באה
לכלל ביטוי במטלות הלימודיות ,במשחק עסקים ,בעבודות מחקר הנערכות על ידי תלמידים ובשיתוף פעולה עם
ארגונים עסקיים.
שפת ההוראה בביה"ס היא עברית .עם זאת ,חלק מהקורסים עשויים להינתן בשפה האנגלית )ראה סעיף 8א'
להלן( .
התמחויות בלימודי מינהל עסקים
.1
תוכנית המב"ע כוללת ארבע תכניות לימודים שכל אחת מהן מתמקדת בתחום התמחות מרכזי תחת כל
התמחות ישנה אפשרות בחירה בין  2מסלולים:
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א.

מימון )מרכז ההתמחות :ד"ר גיא קפלנסקי (
ההתמחות במימון מכשירה תלמידים לתפקידים מקצועיים בתחום הניהול הפיננסי בחברות עסקיות,
בתחום ניהול השקעות בניירות ערך ובתחום ניהול מוסדות בנקאיים ופיננסיים שונים .מושם דגש על
תפקידיו של המנהל הפיננסי בפירמה ,שיטות לבחירת תיק השקעות ,ניתוח תפקוד שוק ההון
והערכת מכשירים פיננסיים בשוק ההון.
ניתן לבחור בין מסלול מימון חברות או ניהול השקעות

ב.

שיווק )מרכז ההתמחות :ד"ר אייל פאר (
מטרת ההתמחות היא להכשיר מנהלים בתחומי השיווק באמצעות הקניית ידע תיאורטי ויישומי על
שיטות להשגת מטרות הפירמה או המלכ"ר על-ידי פעילות שיווקית .ההתמחות דנה בתכנון ויישום
אסטרטגיות שיווק ברמת הפירמה ,הצרכנים הפוטנציאליים של מוצרי צריכה ותעשיה ,שירותים,
קביעת מחירים ,צינורות שיווק ,ערוצי פרסום וקידום מכירות.
ניתן לבחור בין מסלול שיווק דיגיטלי ושיווק בינלאומי.

ג.

ניהול והתנהגות ארגונית )מרכז ההתמחות :ד"ר ר .הרוש(
מטרת ההתמחות היא להכשיר מנהלים בעלי ראיה ניהולית-ארגונית רחבה תוך הקניית כלים
ושיטות ניהול מתקדמות ,כלים כמותיים ושיטות סטטיסטיות מתקדמות .ההתמקדות בהתמחות
הינה בשני נושאים .הנושא הראשון הוא ניהול הארגון על היבטיו השונים ,התהליכים המתרחשים
בו ,ובעיקר דרך התמודדותו עם הסביבה .במסגרת נושא זה יושם דגש על ניהול מערכות משאבי
אנוש בארגון .תחומי הלימוד כוללים שיטות ניהול ,יחסי עבודה ,משאבי אנוש ושוק העבודה .הנושא
השני הוא התנהגות ארגונית בו נלמדים ההיבטים והתהליכים הפסיכולוגיים שהעובד והמנהל
מתמודדים אתם בארגון .תחומי הלימוד כוללים מוטיבציה בעבודה ,מיון עובדים ,דינמיקה קבוצתית,
תפקוד עובדים ופיתוח מסלולי קריירה.
ניתן לבחור בין ניהול ואסטרטגיה בינלאומיים או פיתוח מנהיגות ארגונית

ד.

מערכות מידע )מרכז ההתמחות :ד"ר ר .גלברד (
מטרת הלימודים בהתמחות היא הכשרת אנשי מקצוע בעלי הבנה בין תחומית ויכולת לניצולה של
טכנולוגיה לייעול ולשיפור תפקודו של הארגון ,בתהליך המאפשר לכל חברי הארגון לתכנן ,לשתף
פעולה ולצבור ידע .הארגון מנותח כגוף דינמי תוך שימת דגש על תהליכים ,דרכי קבלת החלטות
אבחון בעיות ושימוש במשאבי מידע בארגון .השאיפה היא כי בוגרי ההתמחות יוכלו לנצל את
כישוריהם האנושיים והטכנולוגיים כאחד כדי ליזום וליישם חדשנות דרך טכנולוגית המידע.
בהתמחות זו קיימת התמקדות בפן הטכנולוגי של ייצור ושימוש במידע בארגון ובהקניית הכלים
שיאפשרו לבוגרינו לתכנן ,לעצב ולתפעל מערכות מידע שיספקו את המידע הדרוש לצרכים
התפעוליים והאסטרטגיים של הארגון.
ניתן לבחור בין מסלול תשתיות וסייבר או אנליטיקה עסקית

.2

מסלולי לימוד
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הלימודים בהתמחויות השונות ,מוצעים בשני מסלולים :מסלול א' ומסלול ב'.
מסלול א' מיועד לתלמידים אשר יש להם עניין לפתח כישורים מחקריים בתחומי מינהל עסקים ו/או
להמשיך לימודיהם לתואר שלישי .התלמיד יכתוב עבודת תזה וילמד קורסים המפורטים בהמשך .במסלול
א' נדרש התלמיד ללמוד  14נקודות זכות) .כל שעה שנתית מזכה בנקודת זכות אחת ;להלן נ"ז(
מסלול ב' מיועד לתלמידים המעוניינים לרכוש השכלה רחבה במינהל עסקים .במקום עבודת תזה נדרשים
התלמידים ללמוד מספר רב יותר של קורסים ולכתוב עבודות סמינריוניות .במסלול ב' נדרש התלמיד
ללמוד  21נ"ז.
תנאים להגשת מועמדות והליך קבלה

.3
א.

לתוכנית המב"ע יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון או תואר גבוה יותר בכל תחום שהוא
ממוסד אקדמי מוכר ,בעלי ציון ממוצע של  76%לפחות בכל לימודי התואר הראשון )לבעלי תואר דו-
חוגי יעשה ממוצע של הציונים הסופיים בשני החוגים( ממועמדים שלמדו תואר ראשון בתחומי
לימוד שונים יידרשו ממוצעי ציונים שונים לקבלה .כמו כן נדרש ציון . GMAT
מועמדים בעלי ציון ממוצע של  90ומעלה בתואר הראשון יכולים להגיש את מועמדותם ללא ציון
ג'ימט .בקשתם תובא בפני ועדת הקבלה של ביה"ס ולאחריה יוחלט האם לחייב את המועמד
בבחינת הג'ימט או לא.

ב.

מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר.

ג.

בעת הרישום יציין המועמד את ההתמחות המבוקשת תוך ציון עדיפות ראשונה ושנייה .דרישות
הקבלה להתמחויות השונות )כמו ממוצע ציונים וציוני  (GMATאינן בהכרח זהות .הקבלה להתמחות
שנבחרה בעדיפות שנייה היא על בסיס מקום פנוי.

ד.

עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר הראשון.
למען הסר ספק סטודנטים אשר עדיין לא השלימו את כל חובותיהם לתואר הראשון אינם רשאים
להתחיל לימודיהם לתואר השני בביה"ס למינהל עסקים באותה שנת לימוד.
סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות ,חייבים להגיש
את אישור סיום הלימודים לוועדה לתואר שני עד סוף דצמבר של אותה שנה.

ה.

החלטות ועדת הקבלה יתבססו על הציונים שיוגשו בעת ההרשמה בלבד .הועדה לא תמתין לקבלת
כל הציונים של מועמדים שטרם סיימו את לימודיהם .כמו כן ,הועדה לא תתחשב בממוצעי ציונים
ששופרו לאחר מועד ההרשמה.

ו.

כל סטודנט חדש מתקבל מלכתחילה למסלול הלימודים ב' ,שהינו מסלול ללא כתיבת תזה .דרך
קבלה זו היא אדמיניסטרטיבית בלבד .סטודנט המעוניין לכתוב תזה )במסגרת מסלול א'( מתבקש
להגיש בקשה לשינוי המסלול בסוף שנת הלימודים הראשונה .בית הספר מעודד מאוד סטודנטים
מצטיינים לעבור למסלול א' .בשל ריבוי סטודנטים הלומדים במסלול זה ביה"ס לא יוכל להתחייב
להקצות מנחה לכל סטודנט המעוניין בכתיבת תזה .במסלול זה מועבר הדגש מהשתתפות
בהרצאות פרונטאליות לעבודה עצמית ,ולכן מספר נקודות הלימוד הינו  14במקום ) 21במסלול ב'(.
כמו כן ,מענקי לימודים המוצעים מפעם לפעם על ידי בית הספר מיועדים לתלמידי מסלול א',
לתלמידי המסלול המשולב )ראה סעיף  (3ולתלמידי התואר השלישי.

ז.

הכללים המתפרסמים בידיעון שפורסם בשנת הלימודים הראשונה ללימודי הסטודנט לתואר מב"ע
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תקפים לגבי כל תקופת לימודיו .זאת גם אם בהמשך לימודיו הופיע ידיעון חדש שבו פורסמו כללים
אחרים.
ח.

ההרשמה לקראת שנה"ל תשע"ח החלה בתאריך  22/1/18והסתיימה ב .30/6/18ההרשמה הינה
לשנת לימודים שלמה; מועמד אשר התקבל ללימודים יוכל להתחיל את לימודיו בשנה בה התקבל
בלבד .לא תשמר זכות קבלה לשנה אחרת .פתיחת שנת הלימודים ב 14 -באוקטובר .2018
קריטריונים המשפיעים על הקבלה
כל אחד מהקריטריונים הבאים ישפיע על סיכוייך להתקבל:

א.

ציון ממוצע של  76%לפחות בלימודי התואר הראשון .ציון המינימום משתנה בהתאם לתחומי
הלימוד השונים של המועמדים.

ב.

מבחן  GMATחובה .על המועמדים לגשת לבחינה עד ליום  . 31/6/18הבחינה נעשית על ידי גורם
חיצוני .פרטים ורישום לבחינה באמצעות טלפון לאנגליה 44-161-855-7219 :או באתר האינטרנט:
.www.mba.com
לקבלת ספרים וחומר הכנה ניתן לפנות ל"קרן חינוך ארה"ב-ישראל" בטלפון.03-5172131 :

פטורים מבחינת הGMAT-
בעלי תואר שני מאוניברסיטאות המעניקות תואר המוכר ע"י המל"ג בציון סופי  80%לפחות באחד
מהחוגים האלה :הנדסה ,כלכלה ,מדעים מדויקים ובעלי תואר  ,D.M.D ,M.D.,Ph.D.ו – .D.Sc.

בעלי תואר שני ממוסדות המעניקים תואר המוכר ע"י המל"ג בציון סופי  85%לפחות בתחומים שלא
הוזכרו בסעיף הקודם.
ג.

סטודנטים בעלי ממוצע של  90%ומעלה בתואר הראשון יכולים להגיש בקשה לפטור מבחינת
הג'ימט .בקשת הפטור תידון בוועדת הקבלה של ביה"ס למנהל עסקים .ממוצע של  90%אינו מקנה
פטור אוטומטי .הפטור מבוסס על שקלול מכלול הנתונים האקדמיים של הסטודנט .החלטות הועדה
לנושא הפטור אינן ניתנות לערעור.

הקבלה הינה לפי התמחויות .על המועמד לבחור את ההתמחות המבוקשת בעת ההרשמה.

חתך הקבלה יקבע בתום תקופת ההרשמה על סמך נתוני הנרשמים.
עריכת תכנית לימודים
מועמדים שיתקבלו ללימודי המב"ע יתבקשו לערוך את תכנית הלימודים האישית שלהם .כל תלמיד
יערוך את תכנית לימודיו )רישום לקורסים( מידי שנה בשנה עד לקבלת התואר .לקראת תחילת שנת
הלימודים יישלח לכל אחד מהתלמידים חלון הזמן שהוקצה לו לבניית מערכת באתר האינטרנט
המיועד לרישום – אתר אינבר .תלמיד שלא יערוך את תכנית לימודיו במועד ייחשב כמי שויתר על
זכותו ללמוד.
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עריכת תכנית הלימודים כוללת תשלום שכר לימוד ,והרכבתה של מערכת שעות לשני הסמסטרים,
בחלון הזמן שהוקצה לתלמיד במערכת הרישום האינטרנטית .תלמיד לא יהיה רשאי לערוך תכנית
לימודים אם במהלך לימודיו ועד לאותו מועד לא עמד בדרישות הלימודים בהתאם לתקנון.
ב.

יש לערוך את תכנית הלימודים האישית בקפידה .מומלץ לתכנן מראש את תוכנית הלימודים לתואר
כולו .תכנית הלימודים שהוזנה במחשב המרכזי של האוניברסיטה ועומדת בדרישות המפורטות
בידיעון זה ,מחייבת את התלמיד .יודגש שאם תכנית הלימודים האישית אינה עומדת בדרישות
המפורטות בידיעון ,האחריות על התלמיד לשנותה .מספר ימים לאחר בניית מערכת השעות
באינבר ,על התלמיד לבדוק האם מערכת השעות שקיבל ממדור תוכניות לימודים )תל"מ( תואמת
את זו שבנה בתקופת הרישום שלו.

ג.

תלמיד הרשום לקורס חייב לעמוד בכל דרישות הקורס ולהיבחן בו .הרישום לכל קורס מותנה
בעמידה בדרישות הקדם )להלן ד"ק( של הקורס )כמפורט בהמשך(.
ביה"ס רשאי להוציא תלמיד הרשום לקורס ,אם יסתבר שהתלמיד לא עמד בד"ק של קורס זה.

ד.

תלמיד ששמו הוצא מרשימת התלמידים בשל אי-רישום או בשל סיבה אחרת ומעוניין להמשיך
בלימודיו ,יגיש בקשה להתקבל לבית הספר כמועמד חדש .תלמיד שלמד ונבחן בקורסים אך עזב
את הלימודים ומעוניין לחזור  -יגיש בקשה לחידוש לימודים למזכירות הסטודנטים בבית הספר.

ה.

חישוב נקודות זכות )נ"ז(:
כל אחד מקורסי הלימוד לתואר מב"ע שמשכו  2שעות במשך סמסטר אחד מזכה את התלמיד בנ"ז
אחת .קורסים שנמשכים מספר שעות אחר מזכים את הסטודנט במספר נקודות מתאים .כל זאת,
למעט הקורסים כדלהלן:
קורסי השלמות אינם נמנים עם שעות הלימוד לתואר מב"ע ואינם מזכים בנ"ז.
תרגילים של קורסים לתואר מב"ע אינם מזכים בנ"ז .עם זאת ,תלמיד הלומד קורס המכיל תרגיל
חייב להירשם ולהשתתף גם בתרגיל עצמו.
הסמינר למסלול א' והסמינר המחלקתי הינם חובה לתלמידי מסלול א ,ואינם מזכים בנ"ז.
הסמינר המחלקתי הינו חובה גם לדוקטורנטים וגם הוא אינו מזכה בנ"ז.

ח.

עריכת שינויים בתכנית הלימודים:
שינויים בתכנית הלימודים של התלמיד ,לרבות תוספת או השמטת קורסים ,יתבצעו אך ורק באתר
בניית מערכת השעות באינטרנט ורק במשך תקופת השינויים שמועדה יפורסם על-ידי
האוניברסיטה.
בשום מקרה לא יוכרו קורסים שנלמדו על ידי התלמיד מבלי שהיה רשום אליהם והתלמיד לא יוכל
להיבחן בקורסים אלו.

ו.

ז.

6
.

מלגות ופרסים
תלמידים מצטיינים במסלול א' יכולים לקבל מלגות בהתאם לקריטריונים שנקבעים מידי שנה על-ידי
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ועדת המלגות האוניברסיטאית .לצורך הגשת בקשה לקבלת מלגה על התלמיד לפנות למזכירות
ועדת מלגות בבניין שלייפר.
לימודי השלמה

.7
א.

הסטודנט יחויב בקורסי השלמה בהתאם ללימודיו הקודמים לתואר ראשון .סטודנט שחויב בקורסי
השלמה ,עליו לסיימם במהלך סמסטר הקיץ לפני תחילת שנה"ל הראשונה קורסי ההשלמה
יינתנו גם במהלך סמסטר א של שנה"ל הראשונה אך מומלץ לסיימים בקיץ שלפני תחילת
שנה"ל .הסטודנט מחויב לסיים את קורסי ההשלמה בממוצע של  76%לפחות .אם הסטודנט
למד קורסים אלה במלואם או בחלקם
במוסד אקדמי מוכר ,בהיקף דומה וברמה זהה לדרישות ביה"ס ,במהלך  7השנים האחרונות ,הוא
רשאי להגיש לבית הספר בקשה לפטור מהקורסים שנלמדו .בקשות כאלה יש להגיש מיד לאחר
קבלת הודעת הקבלה .לאחר סיום כל קורסי ההשלמה חובה להגיש בקשה לוועדה לתואר שני
לביטול התנאי.

ב.

הציונים בלימודי ההשלמות לא ייכללו בחישוב הציון הממוצע לתואר.

השלמות
מס' קורס
70-683
70-802
70-803
70-943

מס'
שעות
1
1
1.5
1.5

שם הקורס
מבוא לכלכלה מיקרו
מבוא לכלכלה מקרו
סטטיסטיקה למינהל עסקים
מתמטיקה

לימודי חובה שלא במינהל עסקים

.8
א.

לימודי חובה באנגלית
על כל התלמידים להיבחן בבחינת מיון באנגלית לצורך קביעת רמתם במקצוע זה .הרישום יעשה במרכז
שמע בניין  502חדר  19בימים א'-ה' בין השעות  .8:30-18:00ביחידה לאנגלית כשפה זרה בניין קורט
 ,1004קומת הכניסה ,ליד דלפק הקבלה של היחידה ,ובאתר האינטרנט של היחידה לאנגלית כשפה זרה
– ניתן להיכנס דרך אתר הבית של בר-אילן  http://www1.biu.ac.ilמהתפריט בצד ימין לבחור – יחידות
אקדמיות – הפקולטה למדעי הרוח –היחידה לאנגלית כשפה זרה – מבחני מיון לתואר שני – ערכת הסבר
לבחינה.
תלמידים שלא יקבלו פטור ילמדו את קורס החובה "אנגלית לתואר שני" בקבוצה התואמת את הישגיהם
בבחינת המיון ,בשנת הלימודים הראשונה ללימודים בבית הספר למינהל עסקים.
בנוסף על כך ,חלק מהקורסים בבית הספר ניתנים בשפה האנגלית .כמו כן ,במקרים מסוימים ניתן ללמוד
חלק מקורסי הבחירה בהתמחות ו/או קורסי הרחבה בשפה האנגלית במסגרת תכנית הלימודים של ה-
. INTERNATIONAL MBA
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שני מועדים מתקיימים במשך השנה )בספטמבר וביולי( .מועדי הבחינות מתפרסמים על לוחות המודעות
וכן באתר האוניברסיטה.
תלמיד לתואר שני שעפ"י דרישות מחלקתו הוטל עליו ללמוד את השפה האנגלית יהיה זכאי לפטור מחובת
אנגלית לתואר שני אם:
עבר בחינת מיון לתואר שני בציון פטור מאוניברסיטת בר-אילן.
הוא בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ דוברת אנגלית ולא בשלוחה בארץ.
הוא בעל תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד מהמוסדות הבאים :אוניברסיטת בר-אילן ,האוניברסיטה
העברית ,אוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת חיפה.
הוא סטודנט במסלול ללא תיזה שקבל ציון  85ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון באוניברסיטאות בר-
אילן ,תל-אביב ,חיפה ,בן-גוריון ,העברית ,הפתוחה והטכניון ב 10-השנים שקדמו לתואר שני.
הוא סטודנט במסלול ללא תיזה שקבל במבחן הפסיכומטרי או באמירי"ם ציון של  134ומעלה ,או ציון
 234במבחן אמי"ר ,או ציון פטור באמצעות מבחן לשיפור רמה באוניברסיטת בר-אילן ,ב 10-השנים
שקדמו לתואר השני.
הוא סטודנט בעל ליקוי למידה שברשותו אישורים רשמיים.
ב.

לימודי חובה ביהדות
ראה/י פירוט במבוא של ידיעון זה

סדרי הלימודים
א .התוכנית הינה תוכנית מובנית .הלימודים יתקיימו במהלך שנתיים ) 4סמסטרים( ,יום אחד בשעות
אחה"צ ויום שישי.
ב.משך הלימודים התלמיד נדרש לסיים את לימודיו במסלול א' )עם מחקר( ובמסלול ב' )ללא מחקר( במשך שנתיים
תכנית הלימודים
תכנית המב"ע מציעה  4התמחויות :מימון ,שיווק ,ניהול והתנהגות ארגונית ומערכות מידע .אין אפשרות להתמחות
בשתי התמחויות.
תנאי כניסה לכל אחת מן ההתמחויות הוא ציון  80%לפחות בקורס העקרונות של ההתמחות )ראה להלן(.
סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי מוכר ,או באוניברסיטת בר-אילן במחלקה אחרת ולמד ב4-
השנים האחרונות קורס זהה או מקביל ,הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי מב"ע והשיג ציון גבוה ,יוכל
להגיש בקשה לפטור מהקורס .תלמיד שלמד במסגרת לימודי התואר הראשון קורס דומה בהיקפו ובתוכנו לקורס המוצע
בבית הספר למינהל עסקים לא יהיה רשאי ללמוד קורס זה ויחויב בקורס אחר במקומו )המרה(.
בקשות לפטור או המרה של קורסים יש להפנות באמצעות טופס המיועד לכך למזכירות ביה"ס .הסמכות לאישור פטור
מקורסים היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית.
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.11

הפסקת לימודים
לימודיו של תלמיד יופסקו בכל אחד מן המקרים הבאים:

.12

א.

אי הצגת אישור זכאות לתואר ראשון עד ל –  31.12.18לוועדה לתואר שני.

ב.

הממוצע המשוקלל בלימודי ההשלמה בהם חוייב התלמיד נמוך מ – .76

ג.

שלושה כישלונות בקורס אחד שנלמד במסגרת לימודי המב"ע או במסגרת לימודי ההשלמה.

ד.

שלושה כישלונות במסגרת לימודי ההשלמה כולל מקרים בהם תוקן הציון לרמת עובר.

ה.

ארבעה כישלונות בקורסי המב"ע ,כולל מקרים בהם תוקן הציון לרמת עובר ,וזאת כאשר ממוצע ציוניו
של התלמיד בקורסי המב"ע נמוך מ – .80

ו.

חמישה כישלונות במסגרת לימודי המב"ע כולל מקרים בהם תוקן הציון לרמת עובר ,וזאת ללא תלות
בממוצע הציונים בלימודי המב"ע.

ז.

לימודי השלמה הנמשכים למעלה משנה.

ח.

לימודי מב"ע הנמשכים למעלה משלוש שנים.

ט.

הפרת חובות המוטלות על ידי האוניברסיטה או פגיעה בסדרי המשמעת הנדרשים על ידה.

בחינות

קורס שניתן פעם אחת בשנה בלבד  -במידה ויאושר לתלמיד מועד מיוחד )ג'( הוא ייבחן יחד עם נבחני
הקורס בשנת הלימודים הבאה .בקשה למועד מיוחד )ג'( יש להפנות למזכירות ביה"ס למינהל-עסקים.
.13

ערעורים על ציוני בחינות או עבודות
תלמידים יוכלו להגיש ערעור על ציוני בחינות או עבודות תוך שלושה שבועות מיום פרסום הציון בלבד.
התלמיד רשאי להגיש ערעור אחד בלבד על ציוניו בלימודי ההשלמה ועד שלושה ערעורים על ציוניו בכל
לימודי המב"ע .בקביעת מספר הערעורים הנ"ל ייכללו רק ערעורים בהם הציון לא שופר .יש להדגיש כי
בדיקת הערעור יכולה להביא לשיפור הציון או להורדתו.
הליך הערעור מתבצע דרך מערכת האינבר .
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מידע
מזכירות הסטודנטים בבית הספר פתוחה לקבלת קהל בימים א' וג' בין השעות  11:30-14:00ובימים ב' וה'
בין השעות  .8:30-10:30פניות טלפוניות ייענו בימים א',ג' וד'' בין השעות  9.00-10.30ובימים ב' וה' בין
השעות  12.00-13.30בטלפונים 5318899 :שלוחה  7ובטלפון .5318838
בחגים ובערבי חגים משרדי האוניברסיטה סגורים .כמו כן סגורים המשרדים בחופשת הקיץ כשבועיים ימים.
מענה קולי טלפוני של בית הספר  03-5318899 -מספר הפקס של בית הספר .03-7384040 -
מענה קולי לקבלת ציונים ,כיתות לימוד ומועדי מבחנים ומיקומם) 03-5301000 :מתעדכן ע"י המחשב
המרכזי של האוניברסיטה( .הודעות  SMSלנייד ניתן לקבל בנושאים של ציונים סופיים ,ביטול שיעורים,
שינויי כיתות ,שיעורי השלמה וחזרה וכו' .ניתן להירשם לשירות זה באמצעות טפסים הנמצאים באגודה וכן
באתר האינטרנט של השירות.
הכתובת האלקטרונית של בית-הספר למינהל-עסקיםbusiness.school@mail.biu.ac.il :
אתר בית הספר באינטרנטwww.mba.biu.ac.il :
המידע שלהלן בנושא ציונים ,מערכת שעות ,מועדי בחינות ,מיקום קורסים ,מיקום בחינות ,רישום לשיפור
ציון וכו' נגיש דרך האינטרנט באתר https://dory.os.biu.ac.il/AIS
כניסה לאתר היא באמצעות קוד שתקבל/י ממדור תל"מ לקראת פתיחת שנה"ל הראשונה של לימודיך
בביה"ס.

.15

תכנית הלימודים המפורטת במסלול א' )עם תיזה(

א .תכנית הלימודים בהתמחויות השונות לתלמידי מסלול א' מפורטות בטבלאות הבאות .כמו כן ,נדרש התלמיד
לכתוב עבודת מחקר עצמאית )"תזה"( בהנחיית אחד המרצים מבית הספר.
ב .הצעת המחקר תוגש למזכירות הסטודנטים בבית הספר עד סוף סמסטר א' בשנת הלימודים השנייה ללימודי
המב"ע .לאחר מסירת עבודת המחקר יידרש התלמיד להבחן בעל פה עליה ועל הביבליוגרפיה ששימשה לה בסיס.
הרישום לבחינה לעבודת התזה יעשה לסמסטר בו יבחן התלמיד.
ג .לצורך גיבוש הצעת המחקר נדרש התלמיד להשתתף בסמינר לתלמידי מסלול א' .כמו כן ,על התלמיד להשתתף
בסמינר המחלקתי של בית הספר למינהל-עסקים המתקיים בימי שלישי בשעה  .14:00ההשתתפות בסמינר זה
הינה חובה עד לגמר הלימודים .הסמינר לתלמידי מסלול א' והסמינר המחלקתי אינם נמנים במכסת השעות
הדרושות לקבלת התואר.
ד .הסמינר המחלקתי :על מנת לקיים דיון פורה בתחומי המחקר השונים בבית הספר נפגשים מרצי בית הספר
ותלמידי המחקר בסמינר בית הספר .הסמינר מארח חוקרים ומורים מאוניברסיטאות אחרות )מהארץ ומחו"ל(
ומאפשר למרצי בית הספר ולתלמידי המחקר להציג את מחקריהם .על מנת להעמיק את הקשר עם אנשי השטח
מוזמנים מנהלים ,קובעי מדיניות ואחרים להציג את עולם העסקים והמשק "בזמן אמת".
ה .תלמידי מסלול א' נדרשים להשיג ממוצע  80לפחות בלימודי השנה הראשונה לתואר המב"ע על מנת שיוכלו
להמשיך את לימודיהם במסלול זה .תלמידים שצברו שלושה כישלונות בלימודי המב"ע אינם רשאים להמשיך
לימודיהם במסלול זה.
להלן פירוט תכניות הלימודים למסלול א' בהתמחויות השונות

9

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ט

https://mba.biu.ac.il/files/mba/shared/data/2019_do_shnatit.pdf

תכנית מוסמך במינהל עסקים – למצטייני תואר ראשון
מבוא
תכנית זו מיועדת לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון בפקולטה כלשהיא באוניברסיטה ,המעוניינים ,בתוך פרק זמן
של ארבע שנים מתחילת לימודיהם לתואר ראשון בפקולטה כלשהיא באוניברסיטה ,להשלים גם תואר שני במנהל
עסקים ) .(MBAאם משך הלימודים לתואר הראשון הינו מעבר ל –  3שנים גם הזמן הנדרש להשלמת התואר
השני יתארך בהתאם.
דרישות קבלה
לתוכנית יתקבלו תלמידי תואר ראשון )בוגרי השנה השנייה ללימודיהם( באוניברסיטה המצטיינים בלימודיהם.
סטודנטים שמשך לימודי התואר הראשון בפקולטה שלהם הוא מעל שלוש שנים יתקבלו שנה לפני סיום התואר.
הערה :בוגרי שנה שלישית לתואר ראשון ,שאינם זקוקים להשלמות כלשהן )ראה רשימת השלמות בנספח א'(,
והמצטיינים בלימודיהם ,יתקבלו אף הם לתוכנית.
הקבלה תתבסס על ממוצע ציונים באוניברסיטה ) 85לפחות( וציון כמותי בפסיכומטרי של  126לפחות .מבחן ה-
) GMATמבחן מקובל למועמדים לתואר שני במנהל עסקים( איננו חובה ,אך לנבחנים בו ,שהשיגו ציון גבוה בחלק
הכמותי שלו ,תינתן עדיפות מסוימת.
היקף התוכנית
כמו התוכנית הרגילה לתואר שני במנהל עסקים.
מבנה תכנית הלימודים המוצעת:
בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון שלהם ,התלמידים שיתקבלו ילמדו קורסי השלמה המהווים תנאי לקבלה
רשמית לתואר שני במנהל עסקים .השלמות אלו נהוגות גם כיום למתקבלים לתואר שני במנהל עסקים החסרים
רקע אקדמי בכלכלה.
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הערה :נדרש ממוצע משוקלל של  76לפחות בקורסי ההשלמה על מנת להמשיך ,או בעצם להתחיל ,את לימודי
התואר השני.
תוכנית הלימודים בהשלמות מפורטת בנספח א'.
לאחר ההשלמות ילמד הסטודנט באחד מארבעת המסלולים הבאים :מימון ,שיווק ,התנהגות ארגונית ומערכות
מידע .התוכנית תהיה אחודה ,כלומר כל הסטודנטים במסלול מסוים ילמדו את אותם הקורסים .פתיחת התמחות
מותנית במספר נרשמים מינימאלי .אם התמחות מסוימת לא תיפתח ,תינתן לסטודנט האפשרות לעבור להתמחות
אחרת.
הערה :היה והסטודנט קיבל פטור מקורס מסוים בתואר )על בסיס לימודים קודמים( ,יהיה עליו לקחת קורס חליפי
שיקבע ע"י ביה"ס למנהל עסקים.
פרוט תוכנית הלימודים בכל מסלול מופיעה בנספח ב'.
כמו כן ,על הסטודנט יהיה לעמוד בדרישות אוניברסיטת בר-אילן לגבי לימודי יהדות ואנגלית.
לוחות זמנים
לימודי התואר השני יחלו באוקטובר ויסתיימו בתום סמסטר א' של שנה"ל העוקבת )מועד משוער סוף ינואר(
ארבעה סמסטרים בסך הכל .הלימודים ירוכזו ביומיים בשבוע :יום שלישי אחר הצהריים ויום שישי .זאת על
מנת לאפשר לסטודנטים המעונינים בכך לעבוד תוך כדי לימודיהם.

מס'
קורס
693
943
803
802

 4קורסי השלמה )ללא נ"ז 6.5 ,ש"ש(
שם קורס
מבוא לכלכלה מיקרו
מתמטיקה
סטטיסטיקה
מבוא לכלכלה מקרו

מרצה
נוישטיין
מושקוביץ
מושקוביץ
נוישטיין

קורסי ההשלמה מתוכננים בקיץ שלפני תחילת שנה"ל הראשונה.

להלן פרוט התוכנית עפ"י ההתמחויות.
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הערות
 1ש"ש – סמסטר א'
 1.5ש"ש – סמסטר א'
 1.5ש"ש תתקיים בחינת פטור
 1ש"ש – סמסטר ב'
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https://mba.biu.ac.il/files/mba/shared/data/2019_mitstainim.pdf
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תוכנית מב"ע למינהלים )( EXECUTIVE M.B.A.
תכנית מב"ע למנהלים )( EXECUTIVE MBA
תכנית Executive MBA
תכנית המנהלים של בית-הספר למנהל עסקים  EMBAהינה תכנית לימודים להכשרת מנהלים ואנשי מקצוע
לתפקידים מובילים ופורצי דרך ,המעוניינים להתקדם לתואר שני במנהל עסקים ולרכוש כלים חדשניים ומעשיים
להצלחה בעולם הניהול והעסקים.
ההכשרה מושתתת על גישה ניהולית רב-תחומית וכוללת :ניהול כולל של הארגון ,מימון ,שיווק ,מערכות מידע,
משאבי אנוש והתנהגות ארגונית ,חדשנות ויזמות.
תכנית ה Executive MBA -של בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן הכשירה החל משנת 1996
למעלה  1,000-מנהלות ומנהלים בחברות ובארגונים שונים בישראל.
קבלת תואר מלא
התואר הוא מוסמך האוניברסיטה  MBAבמקצוע ההתמחות מנהל עסקים בתכנית . EXECUTIVE MBA
תכנית לימודים
תכנית הלימודים תואמת בדרישות האקדמיות לתוכנית הרגילה המוצעת ע"י בית הספר עם שינויים המתחייבים
מעצם מהותה ,כתכנית למנהלים בפועל.
בקורסים נלמדים גישות ותיאוריות בסיסיות ומתקדמות ,יזמות ,חדשנות ,פיתוח ויישום של כלים להתמודדות עם
שווקים דינאמיים ,וכן ראיית הצרכים הנוכחיים והעתידיים של העולם העסקי.
הלמידה פרונטאלית ,בקבוצות ובתקשוב.
תכנית הלימודים כוללת השתלמות לימודית בחו"ל וכן את האפשרות ללמוד קורסים נוספים מתוכנית הMBA -
בשנת הלימודים הבאה ללא תשלום נוסף.
סה"כ נקודות זיכוי לתואר + 21 :יהדות
צוות ההוראה
הסגל האקדמאי של התוכנית מורכב ממרצים בכירים מהאוניברסיטה ומרצים בעלי ניסיון מקצועי ועסקי רב
בתחומם.
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לוח זמנים
התכנית מאפשרת שילוב נוח של עבודה עם לימודים.
משך  -שנה קלאנדרית אחת | התחלה  -אוקטובר סיום  -ספטמבר
ימי לימוד ושעות – ימי חמישי  ,13:30-21:30 -ימי שישי 08:15-13:30 -
קורסי ההשלמה )לנדרשים( – במהלך המודול ראשון )אוקטובר-דצמבר (2018
עלות התוכנית
דמי פניה  | ₪ 590 -שכר לימוד –  | ₪ 84,900קורס השלמה  ₪ 2,970 -בגין קורס השלמה אחד
שכ"ל כולל שרותי הרצאות וכן שירותים נוספים שהסטודנטים בתכנית זו מקבלים ,מעבר לשירותים
הרגילים הניתנים לסטודנטים באוניברסיטה ,כמו :ספרים וחוברות ,חניה ,כיבוד בימי הלימוד ,קורס
דירקטורים עם תעודה ,הרצאות אורח והשתלמות בחו"ל .שכ"ל אינו כולל :דמי פניה ,קורסי השלמה )עד 2
קורסי השלמה( ועלות כרטיסי הטיסה והכלכלה להשתלמות בחו"ל .שכ"ל צמוד למדד ינואר .2018
*הנחות שכ"ל :הנחת רישום מוקדם | הנחה לאנשים שעובדים ביחד

תנאי קדם להשתתפות בתוכנית
ציון ממוצע מינימאלי של  76בתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בעולם.

ניסיון ניהולי/מקצועי משמעותי של  5שנים לפחות

קורסי ההשלמה :מתמטיקה וכלכלה מיקרו-מקרו בממוצע  76לפחות; וציון עובר )(60

לפחות בכל אחד מהם.
המנהלים מתקבלים בתהליך קבלה פרטני הכולל ,בנוסף לשלבים ולתנאים הכלליים הנהוגים באוניברסיטה
ביחס למועמדים ללימודים לתואר שני ,גם הצגת המלצות ואישורים מקוריים המעידים על הניסיון
הניהולי/מקצועי של המועמד .ראיון אישי יתקיים במידת הצורך בוועדה ממליצה ,אשר שוקלת בין היתר ,את
ניסיונם המיוחד של המועמדים ויכולתם לתרום לכיתה ולעבודת הצוות.
כיוון שלימודי ה EMBA-הם לימודי תואר שני לכל דבר ,מותנית קבלת המועמדים באישור הוועדה
האוניברסיטאית לתואר שני.
קבוצת לימוד ייחודית
הסטודנטים בתכנית לומדים במשותף כקבוצה ייחודית על מנת להביא לידי ביטוי את ניסיונם העסקי הייחודי
והאינטראקציה ביניהם תוך כדי התהוותה של קבוצת תמיכה טבעית.
מנגנון אדמיניסטרטיבי נפרד
הצוות האדמיניסטרטיבי של התוכנית מהווה עבור הסטודנטים כתובת אחת ,המספקת מענה בכל נושא ,מהווה
גורם מתווך בין הסטודנטים לגורמי האוניברסיטה השונים ,ונותנת יחס מיוחד המסייע לסטודנטים בהתמודדות
עם האתגר הלימודי שמציבה התכנית.
מזכירות התכנית
בניין כלכלה ומנהל עסקים  ,504קומה  ,1חדרים 113/114
טל'03-5318916 ,03-7369363 :
emba@biu.ac.il
צוות התוכנית
ראש התכנית :פרופ' און שחורי
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מרכזת התכנית :הילה ונה
צוות התכנית :איילת גרלינג ,אלינור שורגי שוימר ,נעמה שמש
אתר
www.emba.co.il

תכנית מב"ע בינלאומית )(INTERNATIONAL M.B.A.

18
.
בית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת בר-אילן מעודד סטודנטים מכל העולם ,ומהקהילות היהודיות בפרט ,ללמוד
בישראל תואר שני במינהל-עסקים  MBAבאנגלית .התכנית מושתתת על יוזמה וחדשנות גם בתוכן האקדמי של תוכנית
הלימודים וגם בטכנולוגיה התומכת בה תוך יצירת סביבת עבודה נוחה באווירה של שיתוף פעולה ,הכרת הארץ וההווי
המיוחד לה.
דרישות הקבלה

קבלת תואר אקדמי מלא
תוכנית הלימודים
לימודים מרוכזים
קבוצת לימוד ייחודית

צוות ההוראה
מנגנון אדמיניסטרטיבי נפרד
שפת הלימוד

המועמדים הינם בעלי תואר ראשון מכל תחום .ציון  GMATחובה.
כיוון שלימודי תכנית המב"ע הבינלאומית הם לימודי תואר שני לכל דבר ,מותנית
קבלת התלמידים באישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני.
התואר הוא מוסמך במינהל עסקים ) ( M.B.A.של אוניברסיטת בר-אילן ,התעודה
ניתנת בשפה האנגלית.
תואמת בדרישות האקדמיות לתוכנית הרגילה המוצעת על ידי בית הספר.
התכנית תימשך  13חדשים רצופים )כולל לימודי השלמה שיינתנו לחייבים בהם(.
הלימודים יתקיימו במשך יום בשבוע בשעות אחה"צ והערב  +יום ו'.
המשתתפים בתכנית לומדים במשותף כקבוצה ייחודית על מנת להביא לידי ביטוי את
הייחוד של הסטודנטים והאינטראקציה ביניהם תוך כדי התהוותה של קבוצת תמיכה
טבעית.
המרצים בתכנית הינם מהסגל הקבוע של בית הספר ,וכן מרצים ממוסדות אקדמיים
אחרים בארץ ובעולם.
המסגרת הניהולית המיוחדת תסייע לסטודנט לפתור את כל הבעיות בכתובת אחת,
תיתן יחס מיוחד לכל לומד ותעזור בהתמודדות עם האתגר הלימודי שמציבה התכנית.
השפה הרשמית של התכנית על כל מרכיביה היא אנגלית.
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מבנה התכנית

 21שעות שנתיות להוציא השלמות ויהדות.

מזכירות התכנית

פרטים נוספים וחומר הרשמה ניתן לקבל בימים א'-ה' בטלפון  03-5317914בנין
כלכלה קומה ב' חדר  ,114אצל הגב' סינדי סינואני.

כתובת אלקטרונית

imba@mail.biu.ac.il
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לימודים לתואר שלישי ) (Ph.D.במינהל עסקים:

מטרת הלימודים לתואר שלישי בבית הספר למינהל עסקים להכשיר חוקרים ומרצים בתחומי הלימוד השונים של
מינהל עסקים.
לתכנית הלימודים לתואר שלישי יתקבלו סטודנטים מצטיינים שסיימו לימודי תואר שני במסלול א' עם תיזה במינהל
עסקים או בתחום לימודים קרוב בציון גבוה ) 87ומעלה(.
לשם קבלה ללימודים לתואר שלישי יש להגיש בקשה למזכירות הסטודנטים בבית הספר למינהל עסקים .הבקשה
תידון על ידי וועדת הדוקטורנטים בבית הספר וכן לאחר אישורה והסכמת אחד המרצים בבית הספר לשמש
כמנחה לעבודת הדוקטורט ,יפנה הסטודנט בבקשה לוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי .הקבלה הסופית של
הסטודנט ללימודי התואר השלישי תיעשה על ידי הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי.
לצורך קבלת תואר שלישי ,על התלמיד לבצע עבודת מחקר מקפת בהדרכת המנחה וללמוד על פי תוכנית הלימודים
שתקבע לו בהיקף של  8נ"ז .בית הספר יהיה רשאי לגרוע ממכסה זו או להוסיף עליה .בכל מקרה יחוייב הסטודנט
להשתתף במשך כל לימודיו בסמינר לדוקטורנטים ובסמינר המחלקתי של בית הספר.
משך הלימודים הרגיל בלימודי הדוקטורט הוא עד  4שנים .הועדה לתואר שלישי עלולה להרחיק מהלימודים
סטודנט שלא השלים לימודים בתקופה זו.
לאחר כתיבת עבודת הדוקטורט והגשתה למנחה היא תוגש לשיפוט אשר ייערך על ידי קוראים מומחים .הצלחה
בעבודה ומילוי כל החובות ללימודי הדוקטורט הם תנאי לקבלת התואר השלישי על ידי הועדה האוניברסיטאית
לתואר שלישי.
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