הנחיות לסטודנטים לבניית תוכנית הלימודים
סטודנט/ית יקרה!
לפניך הוראות חשובות לצורך הרשמתך לקורסי התואר השני במינהל עסקים .עליך לקרוא את ההוראות בתשומת לב
ולפעול לפיהן .הדרך הנוחה והטובה ביותר להרשמה לקורסי התואר הינה הדפסת תוכנית הלימודים מאתר ביה"ס בכתובת
( www.mba.biu.ac.ilבדף הבית ,לבחור ב"תוכניות לימודים" ,תוכנית  ,MBAמבנה תוכנית הלימודים) והזנת קורסי בית
הספר לפיה .אנא שימו לב להפרדה בין שנה א' לשנה ב'.
לאחר מכן יש להיכנס לאתר האינ-בר ,ללינק "ייעוץ וירטואלי" ,ולבצע רישום ללימודי התואר ,על פי האשכולות ,וכן
בהתאם לקורסים בדף המסלול .מומלץ מאד לצפות במצגת לייעוץ וירטואלי עוד לפני הרישום ,כדי שתדעו איך לעשות זאת
מבחינה טכנית.
ההנחיות חשובות מאד גם לסטודנטים בשנה ב' ,ולכן נבקש בכל לשון של בקשה מכולם לקרוא ולפעול על פי הוראות אלו.
 .1עמידה בדרישות קדם :הרישום לכל אחד מהקורסים מותנה בעמידה בדרישות הקדם של הקורס.
 .2ציון  80בקורס העקרונות :על הסטודנט לבצע את קורס העקרונות בהתמחותו בסמסטר הראשון של התואר
ולהשיג ציון של  80לפחות בקורס זה .קבלת ציון זה מהווה תנאי להמשך לימודים בהתמחות זו .פירוט קורס
העקרונות על פי ההתמחויות :למתמחי מימון – הקורס עקרונות המימון ,למתמחי שיווק – הקורס ניהול השיווק,
למתמחי ניהול – הקורס עקרונות הניהול ,למתמחי מערכות מידע – הקורס מחסני נתונים .סטודנט שנבחן
פעמיים ולא הצליח להגיע לציון  80הנדרש ,יהיה עליו להירשם שוב לקורס .סטודנט שקיבל פטור מקורס
העקרונות של התמחותו ,אינו נדרש לציון  80בקורס החלופי שלקח במקום פטור זה.
 .3קורסים חלופיים במקום פטורים :סטודנט שקיבל פטור מאחד מקורסי התואר ,על בסיס לימודיו בתואר
הראשון ,אם באופן אוטומטי ואם לאחר הגשת בקשה לפטור ,שקיבלה את אישורנו – מחויב לקחת קורס אחר
במקומו להשלמת מכסת השעות לתואר ,מאשכול שנקרא "השלמה למכסת שעות לתואר למקבלי פטורים".
הקורס החלופי יכול להיות מתחום ההתמחות בה לומד הסטודנט או מהתמחויות אחרות ,על פי בחירתו ובכפוף
לדרישות הקדם ולקורסים הנוספים המתקיימים בחלון הזמן המסוים .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 .ניתן גם ללמוד את קורסי מסלול
היזמות כקורסים חלופיים במקום פטורים שקיבלתם .על קורסי היזמות ראו מידע בהמשך
לתשומת לבך ,אינך רשאי/ת ללמוד את הקורסים שעבורם קיבלת פטור .אם מסיבה כלשהי ,ולו גם טעות,
תרשם/מי ותלמד/י קורסים אלו – הקורסים הללו לא יוכרו כחלק מחובותיך לתואר ,ועדיין תהיה חייב/ת
בקורסים אחרים– להשלמת מכסת השעות
 .4תוכנית מובנית מחייבת :כל סטודנט נרשם לקורסים על פי מה שמופיע בטבלת הקורסים ,בסדר שמופיע
בטבלה .כל חריגה מתוכנית הלימודים דורשת אישור בכתב של ראש ההתמחות או של ראש בית הספר/סגן
ראש בית הספר.
 .5חפיפת קורסים :אין אישור לחפיפה בין קורסים ,למעט חפיפה עם הקורסים המתוקשבים – מחקר וניתוח
כמותי ,ניהול השיווק  1ועקרונות הניהול – לתלמידי שנה א' ,ועם הסמינר באסטרטגיה עסקית ,עם הפרקטיקום
ההתמחותי או פרקטיקום ביזמות ועם הסמינריונים השנתיים בהתמחויות השונות – לתלמידי שנה ב'.
 .6כחלק מ"חובות נוספים לתואר" עליך להקפיד על מילוי חובות באנגלית :על כל אחת ואחד מכם לבדוק היטב
ובוודאות מוחלטת למול היחידה לאנגלית כשפה זרה ,את נושא הפטור מאנגלית .לכל בירור בנושא חובת
אנגלית ,ניתן לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה בטלפונים 03-5318636 :או  .03-5318237ניתן למצוא את
כלל הפרטים על מבחני המיון ,תאריכי הקורסים וקריטריוני הפטור באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה
 ./http://efl.biu.ac.ilבסמסטר א' ביום שישי יתקיים קורס אנגלית עסקית בשתי רמות – שעתיים
סמסטריאליות (בשעות  8:00עד  )10:00וארבע שעות סמסטריאליות (בשעות  8:00עד  .)12:00אנו ממליצים
לבצע את מבחן הפטור לפני תחילת השנה ,ולהשתלב במידת האפשר בקורסים אלו .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.
 .7כל סטודנט חייב להקפיד על מילוי חובת קורסי יהדות :סטודנטים שלמדו בבר אילן מחויבים בקורס יהדות
שנתי אחד .סטודנטים שלא למדו בבר אילן מחויבים בשני קורסי יהדות שנתיים .שימו לב לקיומם של קורסים
מתוקשבים ,המופיעים באתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות .אנו ממליצים לקחת קורס אחד כבר בשנה הראשונה
של התואר .לבירורים נוספים ,מספרי הטלפון של היחידה ללימודי יסוד ביהדות הם 035318671 :או
 . 035318361בקשות לפטורים מקורסי יהדות יש להגיש ישירות אל המדור לתואר שני על גבי טופס "בקשה
לפטור מקורס" ,הנמצא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.

דגשים מיוחדים לסטודנטים בשנה א':
 .8קורסי השלמה :יש לסיים את כל קורסי ההשלמה בהם חויבת עד סוף סמסטר א' תשע"ח בממוצע משוקלל של
 76לפחות .סיום קורסי ההשלמה בממוצע זה הוא תנאי מעבר להמשך לימודיך לתואר .לא תינתן ארכה נוספת
ללימוד קורסי ההשלמה.
 .9קורסי תואר מתוקשבים :הקורסים מחקר וניתוח כמותי ,עקרונות הניהול וניהול השיווק  1ייערכו במתכונת
מתוקשבת .כלומר ,החומרים קיימים באתר האינטרנט ועליכם לדאוג לעמוד בלוחות הזמנים ,לצפות בהרצאות,
להגיש עבודות ,להשתתף בפורום ,ולמלא את כלל חובות הקורס ,אך תוכלו לעשות זאת בזמנכם החופשי.
 .10קורסים הכוללים הרצאה ותרגיל :אנא הקפידו להירשם גם להרצאה וגם לתרגיל .לדוגמה  -בקורס ניהול
השיווק יש להירשם גם להרצאה  7095201וגם לתרגיל .7095202
 .11מחסני נתונים  :70784סטודנטים שסיימו את התואר הראשון שלהם במדעי המחשב או בהנדסת מערכות
מידע ילמדו את הקורס מחסני נתונים בקבוצה  ,03שתועבר על ידי פרופ' און שחורי .שאר הסטודנטים
בהתמחות זו יבחרו בקבוצה  ,04של ד"ר ישראל רוזן .בכל מקרה של ספק באיזו קבוצה עליכם לבחור ,אנא פנו
אלינו וציינו מה למדתם לתואר ראשון והיכן.
 .12המרת פטור מניתוח מערכות מידע :סטודנטים הפטורים מהקורס ניתוח מערכות  ,70967ייקחו במקומו את
הקורס ניהול ידע .70789
 .13קורסים חלופיים לפטור בסמסטר א' :התמחויות שיווק ,ניהול ומערכות מידע לומדות בסמסטר א' רק שני
קורסים פרונטליים ,ושלושה מהקורסים של סמסטר זה הינם מתוקשבים .מצב זה מפנה לכם משבצת זמן אחת
ביום ראשון (ב 16או ב )20וכן א ת יום שישי כולו .משבצות זמן ריקות אלו ,כאמור ,נועדו לאפשר למי מכם
שצריך לקחת קורסים במקום פטורים ו/או קורס באנגלית – לקחתם בתוך משבצות הזמן שהוקצו ללימודים .כך
גם סטודנטים שחויבו במתמטיקה ולא הספיקו לבצעו בסמסטר קיץ ,יוכלו לבצע ביום שישי בשעות  9עד  12את
ק ורס המתמטיקה .שימו לב כי בתחתית דף המערכת יש לכם "קורסים חלופיים לפטור – סמסטר א' " שנועדו
להחליף את הקורסים מהם קיבלתם פטור .אתם יכולים לקחת כל קורס המופיע בקטגוריה זו ,גם אם אינו
מההתמחות שלכם – כל עוד אינו חופף במועדו לקורס אחר וכל עוד אתם עומדים בדרישות הקדם.
 .14קורסים חלופיים לפטור בסמסטר ב' ביום שישי :מלבד הקורס פיתוח עסקים בסין ,המתקיים בשעות
 9:00עד  11:00וקורס משפט עסקי ,המתקיים בשעות  11:00עד  ,13:00סטודנטים המעוניינים בכך יוכלו
לבחור בהמרות המפורטות להלן :התמחות מימון – ניתן לבחור בקורס ניהול חדשנות ויזמות או בקורס שיווק
ופרסום באינטרנט ,המתקיימים בשעות  8:00עד  10:00בתוכנית מצטייני התואר הראשון .התמחות שיווק –
אלו שפטורים מהקורס חשבונאות פיננסית ,יוכלו לקחת את הקורס ניהול חדשנות ויזמות .בהתמחות מערכות
מידע הפטורים מהקורס חשבונאות פיננסית יכולים ללמוד במקומו את הקורס ניהול חדשנות ויזמות או שיווק
ופרסום באינטרנט .לצורך רישום לקורסים אלו ,יהיה עליכם ליצור קשר עם רויטל או קרן ולבקש להירשם
דרכנו ,וזאת על בסיס מקום פנוי .לקורסים פיתוח עסקים בסין ומשפט עסקי ,תוכלו להירשם באופן עצמאי.

 .15מסלולים בהתמחות מערכות מידע (חדש!!) :החל משנת תשע"ח סטודנטים המתמחים במערכות מידע
יוכלו לבחור להתמקד במהלך לימודיהם באחד משני מסלולים )1( :מסלול סייבר ותשתיות ( )2מסלול
אנליטיקה עסקית .סטודנטים המעוניינים במסלול סייבר ותשתיות יירשמו בסמסטר ב' לקורס מערכות אחסון
מידע , 70798 ,של פרופ' און שחורי (ובשנה ב' יבחרו בקורסים מתקפות ומגננות סייבר ,נושאים נבחרים
בסייבר וניהול סיכונים בטכנולוגיות מידע) .סטודנטים המעוניינים במסלול אנליטיקה עסקית – יירשמו בסמסטר
ב' לקורס ויזואליזציה  70673של ד"ר פיטר בק (ובשנה ב' יבחרו בקורסים כריית נתונים וגילוי ידע ,יישומי R
בכריית נתונים וניתוח רשתות חברתיות) .סטודנט שאינו מעוניין באחד המסלולים ,יבחר באחד משני הקורסים,
מערכות אחסון מידע או ויזואליזציה ,על פי רצונו .שימו לב לבחור באשכול הרלוונטי למסלול בו תהיו
מעוניינים ללמוד.
 .16מסלול יזמות וחדשנות :סטודנטים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לבחור לתגבר את לימודיהם בתחום היזמות
והחדשנות  ,במקביל ללימודי ההתמחות הראשית שלהם .בחירה באפשרות זו תכלול הוספת מספר קורסים וכן
יום לימודים נוסף בחלק מהסמסטרים ,כמו גם תשלום נוסף .בסמסטר א' – נלמד הקורס מבוא ליזמות כחלק
מתוכנית הלימודים בהתמחויות שיווק ,ניהול ומערכות מידע ,גם למי שאינו מעוניין בתגבור בתחום היזמות.
הקורסים שיש להוסיף בסמסטר ב' הם ייזום חברות הזנק וניהול חדשנות ויזמות .לקורסים אלו של סמסטר ב'
יוכלו הסטודנטים המעוניינים בכך להירשם דרך רויטל או קרן .סטודנטים בהתמחות מימון שירצו להצטרף
להתמחות ,יצטרכו לקחת בסמסטר א' בימי ראשון בשעה  16:00את הקורס מבוא ליזמות ,שאינו חלק
מהמערכת המובנית שלהם.

דגשים מיוחדים לסטודנטים בשנה ב':
 .17הערה לגבי דרך הרישום :שימו לב שבייעוץ הוירטואלי ,בצדו הימני של המסך ,מופיעים לכם כל
האשכולות ,גם אלו של השנה שעברה .כניסה לאשכולות אלו ,במידה וסיימתם את כל הקורסים של שנה א',
תעלה לכם מסך שאין קורסים לבחירה באשכול זה .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 ולבצע רישום לקורסים ,ואז לוודא למול דף
המסלול שנרשמתם לכל חובותיכם.
 .18קורסי מסלול היזמות והחדשנות בשנה ב' :סטודנטים הלומדים את המסלול ביזמות ובחדשנות ,יקחו
בסמסטר א' בימי שני בשעה  20:00את הקורס "ניהול הון סיכון ויזמות בישראל" .אם אתם נתקלים בבעיה
להירשם לקורס זה – פנו אלי ואשמח לסייע .כמו כן ,במקום להירשם לפרקטיקום ההתמחותי/סמינר אסטרטגיה
עסקית – עליכם להירשם לפרקטיקום ביזמות .תוכלו ליצור קשר ולעשות זאת דרכי.
 .19סמינריונים :בסמינריונים שיווק ,ניהול והתנהגות ארגונית ומערכות מידע – הסטודנטים נרשמים למנחה
אצלו/ה הם כותבים את עבודת הסמינריון .בהתמחות מימון אתם נרשמים לאחד המנחים אקראית .יהיה מפגש
ראשוני לכל הסטודנטים הרשומים לסמינריון – ואז יהיה עליכם להגיש הצעת מחקר .הנחיות מפורטות יותר
יינתנו במפגשים .אנא הקפידו לעקוב אחרי פרסום מועדי מפגשים אלו באתר או במיילים.
 .20פרקטיקום :בפרקטיקום בהתמחויות מימון ,שיווק ומערכות מידע וכן בסמינר אסטרטגיה עסקית ,תתבצע
העבודה בהנחיית המרצה אליו נרשמתם.
 .21משבצות הזמן של הסמינריונים/הפרקטיקום :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!

 .22סטודנטים בהתמחות מימון ,שיווק ומערכות מידע צריכים להירשם לסמינריון אחד בהתמחות ופרקטיקום
התמחותי .בהתמחות ניהול חייבים הסטודנטים לקחת סמינריון בהתמחות וסמינר באסטרטגיה עסקית .כאמור,
סטודנטים שלמדו את קורסי מסלול היזמות – ממירים את הפרקטיקום ההתמחותי/סמינר אסטרטגיה עסקית –
בפרקטיקום ביזמות ,שיתקיים בסמסטר א'.
 .23חלון זמן לבחירה בהתמחויות השונות :שיווק – סטודנט שכבר ביצע את הקורס שיווק לעסקים 70916
בסמסטר א' ,ילמד במקומו את טיפוח מצוינות בשירות .70690 ,שני הקורסים מתקיימים בסמסטר א' בימי
ראשון בשעה  .20:00ניהול – עליכם לבחור בין הקורסים דעיכה ומשבר בארגונים  70786וניהול שינוי
ארגוני ,70749 ,המתקיימים שניהם בסמסטר א' ,בימי ראשון בשעות  16עד  .18מערכות מידע – בסמסטר ב'
יש לכם שתי משבצות זמן לבחירה :תוכלו לבחור בין הקורס ניהול פרויקטי תוכנה  ,70967ובין הקורס מידע
בקבלת החלטות ,70988 ,המתקיימים בסמסטר ב' בשעה  .16כמו כן ,עליכם לבחור בין הקורסים ניהול סיכונים
בטכנולוגיות מידע  70676ויישומי  Rבכריית נתונים  – 70680המתקיימים בסמסטר ב' ביום ראשון בשעה
 .20:00ישנה מכסת מקומות בכל אחד מקורסים אלו ולכן יכול להיות מצב שבו אחד מהקורסים מלא .במימון –
המערכת מובנית ,ואין חלון זמן לבחירה.
 .24משחק עסקים ניתן בשש מסגרות זמן שונות – שתיים מהן ביום שישי בשעות  8:00ו ,10:00שתיים מהן ביום
שלישי ,בשעות  18:00ו ,20:00אחת בימי שני בשעה  20:00ואחת בימי רביעי בשעה  .20:00עליכם לבחור
באחת משש מסגרות הזמן ללימודו .הנ וכחות בשיעורי קורס זה הינה חובה ,ועל כן הקפידו לבחור משבצת זמן
בה תוכלו להגיע.
 .25בדיקת מילוי חובות התואר :אנו ממליצים לכל סטודנט לבדוק בסיום הרישום באופן עצמאי למול דף
המסלול שאכן סיים להירשם לכל קורסי התואר .כאמור ,כדאי לוודא גם עמידה בחובות יהדות ואנגלית.
הערה :לבעיות טכניות במערכת הרישום האינטרנטית (חסימה כספית ,אי פתיחת חלון זמן וכו') ,יש לפנות אל מוקד שמ"ע.
אנו ממליצים לפקסס ו/או לשלוח במייל את שובר התשלום המשולם אל מוקד שמ"ע או אל מדור תוכניות לימודים מיד עם
התשלום ,וכן לשמור את השובר המשולם לידכם ביום הרישום.

במהלך ימי הרישום ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל בעיה או שאלה בשעות מענה טלפוני מורחבות 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 לרישום ,ואפשרו לנו לתת את השירות המיטבי לכלל הפונים.
בברכת הצלחה וחויית לימודים מהנה ופורה!

