
 שנה ב' – הנחיות לבניית תוכנית הלימודים
זאת לפיה.  קורסי בית הספר והזנת הדרך הנוחה והטובה ביותר להרשמה לקורסי התואר הינה הדפסת תוכנית הלימודים

 אחרי קריאה מוקפדת ביותר של דפי הנחיות אלו.

ייצגים את חובותיכם בשנה ב' , המ4ו 3רק לסמסטר אתם מדפיסים מאתר בית הספר את דף המסלול ומתייחסים בעצם 

 בבית הספר למינהל עסקים.

 https://mba.biu.ac.il/files/mba/shared/data/2019_do_shnatit.pdfלינק לדף המסלול 

 

מכם לחץ וחוסר הבנות בימי בניית המערכות, לצמצם מצב של  זה יכול לחסוך אנא קראו את ההנחיות בתשומת לב.

 י והמסור ביותר.את השירות המיטב –רישום שגוי, ולהקל עלי לתת לאלו מכם שצריכים את סיועי 

 לא תוכלו להירשם ללא תשלום!ראשית, אנא וודאו שמעמדכם מוסדר )"מן המניין"( וששילמתם את שובר המקדמה. 

בחלון הזמן שהוקצה לכם, אחרי ששילמתם את השובר ושמילאתם  בר-יש להיכנס לאתר האינ? איך מבצעים את הרישום

 035317000)מי שאינו יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, יש לפנות אל מוקד הסטודנטים בטלפון  הצהרה והתחייבות

וץ מרשימה", לוחצים על אייקון ואז נכנסים לאשכול, בוחרים "שיבלינק "ייעוץ וירטואלי", . אתם בוחרים ב(9392או *

רישום ללימודי התואר, על פי האשכולות, וכן בהתאם לקורסים בדף המסלול.  ומבצעיםהעיפרון ביום ובשעה הרלוונטיים 

 .מומלץ מאד לצפות במצגת לייעוץ וירטואלי עוד לפני הרישום

 

 

. ל קורס ממנו קבלתם פטורבמקום כ חלופיעליכם להקפיד לבצע קורס : במקום פטוריםקורסים חלופיים  .1

לבדוק מהם הקורס או הקורסים האחרים המתקיימים באותו חלון זמן ולוודא  כדי לבחור קורס במקום פטור יש

כל סטודנט טורים מופיע לכולם. לתשומת לבכם: אשכול ההמרה לפעמידה בדרישות הקדם של הקורס. 

לא ייקח  –)סטודנט שאין לו פטורים  צריך לקחת קורסים מאשכול זה על פי מספר הפטורים שיש לו

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

כל חריגה  .כל סטודנט נרשם לקורסים על פי מה שמופיע בטבלת הקורסיםתוכנית מובנית מחייבת:  .2

 ראש בית הספר/סגן ראש בית הספר. אישור בכתב של ראש ההתמחות או שלדורשת  מתוכנית הלימודים

 

)כל התמחות לקבוצות השייכות  הפרקטיקוםעם  למעט חפיפה ,קורסים לחפיפתאין אישור  חפיפת קורסים: .3

. שימו נריונים השנתיים בהתמחויות השונותיהסמעם ופרקטיקום ביזמות או  לה(, פרקטיקום משחק עסקים

השני במערכת השעות )שכן לא ניתן להציג על אותה  לב! קורסים החופפים זה לזה "מסתירים" אחד את

משבצת זמן שני קורסים(. כדי לוודא שאתם אכן רשומים לשני הקורסים, לחצו על הלשונית למעלה שנקראת 

 "."חפיפת קבוצות קורס

 

, בצדו הימני של המסך, מופיעים לכם כל יהווירטואל: שימו לב שבייעוץ ערה לגבי דרך הרישוםה .4

. כניסה לאשכולות אלו, במידה וסיימתם את כל הקורסים של שנה א', ם אלו של השנה שעברההאשכולות, ג

תעלה לכם שאין קורסים נוספים באשכול זה. אם טרם קיבלתם ציון על קורסי  –ציונים על כולם  וקיבלתם

הימנעו נא סמסטר ב', הקורסים יופיעו לכם באשכול ויתאפשר לכם להירשם אליהם. כמובן, למען הסר ספק, א

כמו כן, בכל מקרה יופיע לכם אשכול של . מלהירשם שוב לקורסים שכבר הייתם רשומים אליהם השנה

קורסים חלופיים לפטור, גם אם אין לכם פטורים. במידה ואין לכם פטורים, או שהמרתם כבר את כל הפטורים 

)כמובן רק כאלו שרלוונטיים  שהיו לכם, התעלמו מאשכול זה. מעבר לכך, חשוב לעבור אשכול אחרי אשכול

אתם איך עושים זאת?  ולבצע רישום לקורסים, ואז לוודא למול דף המסלול שנרשמתם לכל חובותיכם...( .לכם

נכנסים אשכול אחרי אשכול, ונרשמים לקורסים אחד אחרי השני. כלומר, לוחצים על האשכול, בוחרים "שיבוץ 

 הרלוונטיים. מרשימה" ואז לחיצה על העיפרון ביום ובשעה

במקום  ,וחדשנות יזמותאשכול סטודנטים הלומדים את  קורסי מסלול היזמות והחדשנות בשנה ב': .5

. תוכלו ליצור 70787 עליכם להירשם לפרקטיקום ביזמות/ פרקטיקום משחק עסקים, פרקטיקום להירשם ל

ליזמות, ניהול חדשנות  מבוא –וודאו שסיימתם את חובות קורסי היזמות כמובן,  דרכי.קשר ולעשות זאת 

 ויזמות וייזום חברות הזנק.

 

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


/ה הם הסטודנטים נרשמים למנחה אצלו – ניהולוב , במערכות מידעבשיווקנריונים יבסמ סמינריונים: .6

בהתמחויות ניהול ומערכות מידע יש לכם בחירה בין מנחים. בחרו על פי  .כותבים את עבודת הסמינריון

אתם נרשמים מימון בהתמחויות יום ולשעה שהסמינריון מופיע במערכת. המנחה עצמו. אין שום משמעות ל

היה עליכם להגיש וי –יהיה מפגש ראשוני לכל הסטודנטים הרשומים לסמינריון ואז  לאחד המנחים אקראית

 אחרי פרסום מועדי מפגשים אלו הקפידו לעקובאנא גשים. מפהצעת מחקר. הנחיות מפורטות יותר יינתנו ב

 . ייליםבאתר או במ

 

  פרקטיקום: .7

 

ביזמות, ואז מבצעים את  למסלול העל)שאינם שייכים  למתמחי שיווק וניהול – מגמות שיווק וניהול .א

תמחות ובין פרקטיקום במשחק ישנה אפשרות בחירה בין פרקטיקום בההפרקטיקום ביזמות, כאמור( 

כדאי לקרוא  משחק עסקים)הסבר על פרקטיקום  אינה חלופה לקורס החובה במשחק עסקים. זו עסקים

(. כיוון שאינכם יודעים מראש האם תרצו ללכת לפרקטיקום זה, תוכלו להירשם אליו, בסילבוס הקורס

, כדי לא ליצור אם נראה לכם שתרצו להמשיך בכיוון זה, להתחיל לעבוד על פרקטיקום התמחותי

, ובסופו יקום במשחק עסקיםלעבור ולכתוב את הפרקט –פיגורים, במידה ומתאפשר והחלטתם לעשות כן 

  הגשתם אליו את הפרקטיקום, זה ההתמחותי או זה במשחק עסקים.ששל דבר תוכלו לקבל ציון ממי 

הפרקטיקום במשחק עסקים מתקיים בסמסטר ב', בעוד שהפרקטיקום במערכות  – מערכות מידעגמת מ .ב

בתחילת השנה. במקרה  ( מתקיים בסמסטר א'. כלומר, ההחלטה צריכה להתקבלCRISCמידע )שאינו 

שבו 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.

ים בכך, יוכלו לבדוק מולנו סטודנטים במערכות מידע שפטורים מהקורס עקרונות המימון ויהיו מעוניינ

פרקטיקום משחק עסקים האם יש מקום באחת מקבוצות משחק עסקים בסמסטר א', ואז יוכלו לבצע את 

 של סמסטר א' כחלופי לפרקטיקום במערכות מידע בסמסטר א'.

ניהול השקעות ובין סדנה מסלול אתם בוחרים בין פרקטיקום ניהול השקעות אחראיות ל –מגמת מימון  .ג

 מימון חברות. פירוט בהמשך. המיועדת למסלולון חברות במימ

 

מעות ליום ולשעה המופיעים אין משחשוב מאד!!  :משבצות הזמן של הסמינריונים/הפרקטיקום .8

יתקיימו מס' מפגשים כלליים מועטים, ורוב המפגשים ייערכו במתכונת צוותית ומועדם יתואם בין  !!במערכת

 –לפנות אלינו בשאלה לגבי יום נוסף שהוספנו ללימודים. למען הסר ספק מהימנעו אנא  המנחה והסטודנטים.

 לא יתקיימו שיעורים קבועים ביום ובשעה המופיעים כיום וכשעה של הסמינריון/הפרקטיקום!

 

 

 השונות:  מגמותב ת האשכולותזמן לבחיר נותחלו .9

 

. קראו 18 – 15 מפורטת להלן בסעיפים –פירוט לגבי הבחירה באשכולות בכל אחת מהמגמות 

 כמובן את הסעיף הרלוונטי להתמחות שלכם. 
ככלל, בסיומו של התהליך, אנא עברו שוב על המערכת שלכם וודאו שיש לכם את הקורסים שהינם חובה במגמה 

 הרלוונטיים לפי הפירוט הבא: מסלולים+ קורסי ה

קבוצת משחק עסקים  ת+ בחיר מסלוליםשני קורסי בחירה של הבסמסטר א' ביום שישי,  – שיווק

 (. 10תואמת )פירוט לגבי קבוצת משחק עסקים בסעיף 

 

ת קבוצת משחק עסקים תואמת + בחיר ביום שישי, שני קורסי בחירה של המסלוליםבסמסטר א'  – ניהול

קורס בחירה אחד  – 12:00(. בסמסטר ב' ביום שישי בשעה 10)פירוט לגבי קבוצת משחק עסקים בסעיף 

 באשכול.

 

  המסלולים.קורסי בחירה של  שלושהבסמסטר א' ביום שישי,  – ת מידעמערכו

 

בו  מסלולכל סטודנט נרשם לפרקטיקום המותאם ל 19:00בסמסטר א' ביום ראשון בשעה  – במימון

ניהול השקעות בוחרים בפרקטיקום ניהול השקעות אחראיות. הסטודנטים  מסלולבחר. הסטודנטים ב



שני קורסי בחירה  – 18וב 16במימון חברות. בסמסטר ב' ביום ראשון ב בסדנא –מימון חברות במסלול 

 קורס נוסף בסמסטר ב' בימי שישי. –בנוסף, למתמחי מימון חברות  המסלול.של 

 פירוט בנושא זה לפי ההתמחויות בסעיפים הרלוונטיים. –כאמור 

 

ת התמחותו ו/או את על כל סטודנט לבחור את משחק העסקים במשבצת הזמן התואמת א משחק עסקים .10

: מי שאינו פטור מעקרונות המימון, מתבקש להירשם לקורס טיפ אנא הקפידו על הנחיות אלו. שלו. מסלולה

עקרונות המימון לפני הרישום למשחק עסקים, אחרת המערכת עלולה להתריע בפניכם שחסרה לכם דרישה 

 של עקרונות המימון.

רו בקבוצת משחק עסקים של סמסטר ב', יום שישי מימון חברות יבחמסלול סטודנטים ב מימון: 10.1

ניהול השקעות יבחרו במשחק עסקים של סמסטר  מסלול. סטודנטים ב(02)קבוצה  12:00 בשעה 

 (03)קבוצה  18:00ב', ביום שלישי בשעה 

שיווק בינלאומי יבחרו בקבוצת משחק עסקים של סמסטר א', ביום  מסלולסטודנטים ב שיווק: 10.2

שיווק דיגיטלי  במסלול(. סטודנטים 17קבוצה  – משחק עסקים בינלאומי) 8:00שישי בשעה 

. סטודנטים (04)קבוצה  20:00 יבחרו בקבוצת משחק עסקים של סמסטר א' ביום ראשון בשעה 

ים בסמסטר , יבחרו במשחק עסק)או שלמדו אותו(זה שפטורים מהקורס עקרונות המימון  מסלולב

 (.05 )קבוצה 18:00א' ביום ראשון בשעה 

אסטרטגיה וניהול בינלאומי יבחרו בקבוצת משחק עסקים של סמסטר  מסלולסטודנטים ב ניהול: 10.3

פיתוח  מסלול(. סטודנטים ב17קבוצה  )משחק עסקים בינלאומי 8:00א', ביום שישי בשעה 

)קבוצה  20:00ר א' ביום ראשון בשעה מנהיגות ארגונית יבחרו בקבוצת משחק עסקים של סמסט

זה שפטורים מהקורס עקרונות המימון )או שלמדו אותו(, יבחרו במשחק  מסלולטים בסטודנ (.04

 (.05)קבוצה  18עסקים בסמסטר א' ביום ראשון בשעה 

ילמדו  CRICSסייבר ותשתיות שלומדים את פרקטיקום  מסלולסטודנטים ב :מערכות מידע 10.4

אר הסטודנטים . ש(01)קבוצה  8:00בקבוצת משחק עסקים בסמסטר ב' ביום שישי בשעה 

 (01)קבוצה  8:00בהתמחות יוכלו לבחור בין שתי הקבוצות בסמסטר ב' ביום שישי, בשעה 

 וזאת על בסיס מקומות פנויים. (02)קבוצה  12:00ובשעה 

 

שאכן סיים  באופן עצמאיאנו ממליצים לכל סטודנט לבדוק בסיום הרישום : בדיקת מילוי חובות התואר .11

 . ראו פירוט בהמשך.לוודא גם עמידה בחובות יהדות ואנגלית כמו כן, חשוב. להירשם לכל קורסי התואר

 

היטב ובוודאות מוחלטת בדקו  :מילוי חובות באנגליתכחלק מ"חובות נוספים לתואר" עליך להקפיד על  .12

למול היחידה לאנגלית כשפה זרה, את נושא הפטור מאנגלית. לכל בירור בנושא ניתן לפנות ליחידה לאנגלית 

. ניתן למצוא את כלל הפרטים על מבחני המיון, 03-5318237או  03-5318636זרה בטלפונים:  כשפה

כולי תקווה שכבר סיימתם את  ./http://efl.biu.ac.ilתאריכי הקורסים וקריטריוני הפטור באתר שלהם 

בית  למען הסר ספק:אנא הקפידו לטפל בנושא.  –לא חובות האנגלית בשנה א', כפי שהמלצנו, אך לאלו ש

אנא הקפידו לסיים עם חובת אנגלית, בטרם הספר למינהל עסקים אינו מעניק פטורים מחובת האנגלית!! 

 תסיימו את התואר, כדי שלא לפגוע במועד סיום התואר שלכם, בשל שכחה, הזנחה או אי תשומת לב. 

 

שלמדו בבר אילן מחויבים בקורס יהדות  סטודנטים: קורסי יהדותובת כל סטודנט חייב להקפיד על מילוי ח .13

שלא למדו בבר אילן מחויבים בשני קורסי  ש"ש(. סטודנטים 1)או שניים בהיקף של  ש"ש 2בהיקף של 

שימו לב לקיומם של קורסים מתוקשבים, המופיעים באתר  ש"ש סך הכל(. 4)שווה ערך ל יהדות שנתיים

ביהדות. לבירורים ולשאלות: מספרי הטלפון של היחידה ללימודי יסוד ביהדות הם  היחידה ללימודי יסוד

. בקשות לפטורים מקורסי יהדות יש להגיש ישירות אל המדור לתואר שני על 035318361או  035318671

 גבי טופס "בקשה לפטור מקורס", באתר המדור לתואר שני.

 

ם התייחסויות ל"רמתך באנגלית" ו"רמתך בעברית". במסך הרישום למעלה מופיעות לכ –לתשומת לבכם  .14

חשוב לבדוק את ההתאמה לרמה שקיבלתם/שמופיע פטור למי שאכן קיבל פטור. לגבי  –לגבי הרמה באנגלית 

 אנא התעלמו מהערה זו. –הרמה בעברית 

 

http://efl.biu.ac.il/


. שמ"עות אל מוקד יש לפנ)חסימה כספית, אי פתיחת חלון זמן וכו'(, האינטרנטית לבעיות טכניות במערכת הרישום  הערה:

 .9392או * 035317000מספרי הטלפון שלהם הם 

 

 

 מידע על פי התמחויות:

  –מימון 

"מימון  ומסלול שלשל "ניהול השקעות"  מסלול הבחירה שלכם היא בעצם בין –אשכולות בהתמחות מימון   .15

 חברות". 
סטודנטים שיבחרו במימון . זה : סטודנטים שיבחרו בניהול השקעות יכתבו סמינריון בתחוםסמינריון .א

חברות יכתבו את עבודת הסמינריון בנושאים הקשורים לתחום זה. אין שום השפעה על בחירת קוד 

הסמינריון. אחרי המפגש הראשון, בו יציגו המנחים השונים את התחומים בהם יעסקו, אתם תגישו את 

 ק.הצעת המחקר למנחה שאצלו תרצו לכתוב, על פי הנושאים בהם עוס
בו בחרתם. סטודנטים שבחרו  מסלולבסמסטר א' עליכם לבחור את הפרקטיקום על פי ה : פרקטיקום .ב

. הפרקטיקום ייערך 7065201א'  יירשמו לפרקטיקום ניהול השקעות אחראיות –ניהול השקעות  במסלול

ום לימודים , מיד לאחר ניהול פיננסי )כלומר, לא ידרוש הגעה של י19:00בסמסטר א' בימי ראשון בשעה 

יהיו שניים או שלושה מפגשים , 70653נוסף!!(, ובסמסטר ב', פרקטיקום ניהול השקעות אחראיות ב', 

. כדי שלא תגיעו במיוחד, הצמדנו לכם את זה לקבוצת משחק עסקים בימי 20:00ביום שלישי בשעה 

לק הראשון וגם לא לשכוח להירשם גם לח )ראו התייחסות לעיל לגבי משחק עסקים(. 18:00שלישי ב

  לחלק השני של פרקטיקום זה!

הוא ייערך ביום ראשון בשעה . גם 70656 מימון חברות יבחרו בסדנא במימון חברות במסלולהסטודנטים 

אנא שימו לב! הקורס סדנא במימון חברות מופיע ללא יום ושעה במערכת עצמה. בפועל, כאמור, . 19:00

 הוא יתקיים במשבצת הזמן שפורטה לעיל.
ילמדו  ניהול השקעותמסלול נלמדים בסמסטר ב'. הסטודנטים במסלול : קורסי המסלולקורסי בחירה ב .ג

את הקורס  18:00ובשעה  70795את הקורס "יסודות המימון ההתנהגותי"  16:00ביום ראשון בשעה 

 את 16ילמדו ביום ראשון בשעה  מימון חברותמסלול . סטודנטים ב70976 "ניהול תיק אגרות חוב"

כמו כן,  .70644את הקורס "הנדסה פיננסית"  18שעה וב 70901 הקורס "חשבונאות ניהולית"

, לאורך חציו הראשון של הסמסטר את הקורס 12עד  8זה ילמדו בימי שישי בשעות מסלול הסטודנטים ב

 , כמפורט לעיל בסעיף12:00את משחק עסקים ביום שישי בשעה ילמדו , ועל כן 70772 "מימון נדל"ן"

ביום ראשון בשעה  .מסלוליםהההבדל בהיקף השעות של הפרקטיקום בין . הסיבה לקורס הנוסף הינה 10

 כולם לומדים בעיות נבחרות במימון. 20:00

 

  –שיווק 

שיווק דיגיטלי למדו את הקורס "שיווק  מסלולבשיווק התחלתם את הבחירה בעצם בשנה א'. סטודנטים ב  .16

שיווק בינלאומי למדו את הקורס "עסקים בעולם רב  מסלול. סטודנטים בדיגיטלי ושיווק במדיה חברתית"

מסוים, יבחרו במשבצת קורסי הבחירה בקורס שמעניין אותם  מסלולתרבותי". סטודנטים שלא מעוניינים ב

 יותר, בכפוף למקומות פנויים. מי שבוחר באשכול מסוים, אנא הקפידו על ההנחיות שלהלן.
 0010:שיווק בינלאומי ילמדו בסמסטר א' ביום שישי בשעה מסלול טודנטים בס :מסלולבבחירה קורסי   .א

את הקורס "אסטרטגיה  12:00, ובשעה 70645 את הקורס "שיווק מיזמים טכנולוגיים בהיבט הגלובלי"

את הקורס "שימושי ביג  10:00שיווק דיגיטלי ילמדו בשעה  . סטודנטים במסלול70650 בינלאומית"

 .70649"כלים יישומיים בשיווק דיגיטלי"  את הקורס 12:00ובשעה  70648דאטה בשיווק" 
. 8:00שיווק בינלאומי יבחרו במשחק עסקים בסמסטר א' ביום שישי במסלול ב סטודנטים: משחק עסקים .ב

אם יש סטודנט במסלול שיווק בינלאומי שמסיבה כלשהי אינו רוצה לבחור במשחק עסקים בינלאומי, 

שיווק  מסלולסטודנטים בקבוצה אחרת במשחק עסקים, בכפוף למקומות פנויים. שיפנה אלינו להרשמה ל

, כפי שהוסבר לעיל בסעיף 20:00או ב 18:00דיגיטלי יירשמו למשחק עסקים בסמסטר א' ביום ראשון ב

 מסוים יצטרפו למשחק עסקים של יום ראשון.מסלול . סטודנטים שלא מעוניינים ב10

לחלופין ניתן לבחור  .03ו 02הרלוונטיות להתמחות זו הן קבוצות קבוצות הפרקטיקום : פרקטיקום .ג

 , כפי שהוסבר לעיל.(08)קבוצה  בפרקטיקום משחק עסקים

 



  -ניהול 

של  מסלולשל "אסטרטגיה וניהול בינלאומי" ו בין מסלולהבחירה שלכם היא  –בהתמחות ניהול   מסלולים  .17

מסוים, יבחרו במשבצת קורסי הבחירה בקורס  מסלולים בסטודנטים שלא מעוניינ "פיתוח מנהיגות ארגונית".

 מסוים, אנא הקפידו על ההנחיות שלהלן. במסלולשמעניין אותם יותר, בכפוף למקומות פנויים. מי שבוחר 
אסטרטגיה וניהול בינלאומי ילמדו בסמסטר א'  מסלולסטודנטים ב סמסטר א': – קורסי בחירה במסלול .א

את הקורס "אסטרטגיה  12:00ובשעה  70660 ורס "ניהול בין תרבותי"את הק 10:00ביום שישי בשעה 

את הקורס "ניהול  10:00פיתוח מנהיגות ארגונית ילמדו בשעה  נטים במסלולסטוד .70650בינלאומית" 

 .70743 את הקורס "סוגיות נבחרות במנהיגות" 12:00ובשעה  70871 קונפליקטים"

אסטרטגיה וניהול בינלאומי ילמדו בסמסטר ב'  מסלולטים בסטודנ סמסטר ב': – מסלולקורסי בחירה ב .ב

פיתוח מנהיגות  מסלול. סטודנטים ב70662 את הקורס "ניהול שירות בינלאומי" 12ביום שישי בשעה 

 .70667 את הקורס "ניהול ופיתוח צוות" 12ארגונית ילמדו ביום שישי בשעה 

סטר א' ביום ומי יבחרו במשחק עסקים בסמאסטרטגיה וניהול בינלאמסלול ב טודנטים: סמשחק עסקים .ג

פיתוח מנהיגות ארגונית יירשמו למשחק  מסלולסטודנטים ב)משחק עסקים בינלאומי(.  8:00שישי ב

. סטודנטים שלא מעוניינים 10, כפי שהוסבר לעיל בסעיף 20או ב 18עסקים בסמסטר א' ביום ראשון ב

 מסוים יצטרפו למשחק עסקים של יום ראשון. מסלולב

. כל סטודנט מבצע את 05ו 04קבוצות הפרקטיקום הרלוונטיות להתמחות זו הן קבוצות  פרקטיקום: .ד

, (08)קבוצה  הפרקטיקום בקבוצת הקורס אליה נרשם. לחלופין ניתן לבחור בפרקטיקום משחק עסקים

 כפי שהוסבר לעיל.
 

 

 מערכות מידע
 

תשתיות וסייבר למדו את מסלול ודנטים בבהתמחות מערכות מידע התחלתם כבר את הבחירה בשנה א'. סט  .18

אנליטיקה עסקית למדו את הקורס " ויזואליזציה".  מסלולהקורס "מערכות אחסון מידע". סטודנטים ב

, יבחרו במשבצת קורסי הבחירה בקורס שמעניין אותם יותר, בכפוף במסלול מסויםסטודנטים שלא מעוניינים 

 אנא הקפידו על ההנחיות שלהלן. מסוים, מסלוללמקומות פנויים. מי שבוחר ב
 008:סייבר ותשתיות ילמדו בסמסטר א' ביום שישי בשעה מסלול : סטודנטים ב קורסי בחירה באשכול .א

את הקורס "ניהול סיכונים  10:00, בשעה 70675 מתקפות והגנות בעולם הסייבר"את הקורס "

סטודנטים  .70659" בסייבר נושאים נבחריםאת הקורס " 12:00ובשעה  70676 בטכנולוגיות מידע"

 , בשעה70680 בכריית נתונים" Rאת הקורס "יישומי  8:00 ילמדו בשעה אנליטיקה עסקית מסלולב

 .70647 "כריית טקסטאת הקורס " 12:00ובשעה  70759 "ניתוח רשתות חברתיותאת הקורס " 10:00
ילמדו בקבוצת משחק  CRICSסייבר ותשתיות שלומדים את פרקטיקום של  טודנטיםס משחק עסקים: .ב

. שאר הסטודנטים בהתמחות יוכלו לבחור בין שתי הקבוצות 8:00עסקים בסמסטר ב' ביום שישי בשעה 

 וזאת על בסיס מקומות פנויים. 12:00ובשעה  8:00בסמסטר ב' ביום שישי, בשעה 
קבוצות  70657סייבר ותשתיות יכולים לבחור האם להירשם לפרקטיקום  מסלול: סטודנטים בפרקטיקום .ג

, ומהווה הכנה 12:00שיתקיים בסמסטר ב' ביום שישי ב CRICS, או להירשם לפרקטיקום 07או  06

אנליטיקה עסקית יירשמו לפרקטיקום שמספרו במסלול . סטודנטים ISACAלבחינת ההסמכה של 

(, כפי שהוסבר 08לחלופין ניתן לבחור בפרקטיקום משחק עסקים )קבוצה  .07או  06קבוצה  70657

 לעיל.

 

 שאלה בשעות מענה טלפוני מורחבות לרשותכם בכל בעיה או נשמח לעמודבמהלך ימי הרישום, 

. נשמח bschool@mail.biu.ac.ilבמייל  וכן )יתפרסמו באתר בית הספר לקראת ימי הרישום( 

. בשל העומס הרב בימים אלו, אנא התאזרו בסבלנות לנסות ולסייע לכל מי שייתקל בבעיה. עם זאת,

ואפשרו לנו  ,בניית המערכתנסו להימנע מפנייה בנושאים שאינם קשורים ישירות ל כמו כן, אנא

 לתת את השירות המיטבי לכלל הפונים.  
 

 !לימודים מהנה ופורה וחוויתבברכת הצלחה 

mailto:bschool@mail.biu.ac.il

