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 2019יוני ב 16ב"ה, י"ג בסיון תשע"ט, 

 

 שנה"ל תש"פ MBAהבהרות לבנית המערכת של 

 

 סטודנט/ית יקר/ה,

 .לשנת תש"פ MBA -להלן עדכונים והבהרות המתייחסים לתכנית ה

 

 מעמד הסטודנט:

סטודנט מן המניין חייבים להתקיים כל התנאים הבאים )אחרת מעמדו יהיה על מנת להיות 
 על תנאי(:

 .סטודנט שהציג זכאות לתואר ראשון 

  לבוגרים לפחות  77לפחות בתואר ראשון או שני )או  80סטודנט  בעל ציון ממוצע
 (,כלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, מדעים מדויקים וטבע, רפואה -ממקצועות מסוימים 

לפחות בסמסטר הראשון  80או: סטודנט שהתקבל על תנאי והשיג ממוצע ציונים של 
 .MBA -בלימודי ה

 .סטודנט שעבר את כל קורסי ההשלמה להם נדרש 

 

על המשתתפים במסלול הישיר ובמסלול המצטיינים לסיים את לימודי התואר הראשון עד 
ולהציג אישור זכאות לתואר הראשון בממוצע  MBA -תום השנה הראשונה של לימודי ה

 . MBA -עד תחילת הסמסטר הראשון של השנה השנייה בלימודי ה 80הנדרש של 

 

חודש( הינה מערכת  21 -ו 12 ,15) MBA -של כל תכניות ה המערכת לשנה הראשונה
לסיור  שמצטרף. הבחירה היחידה הינה למי לבחירה ע"י הסטודנטמובנית ואינה ניתנת 

 ימודי בסין, ראו הסבר בהמשך המסמך. הל

 .בהתאם 21/ 15/  12ר חבילה  ובחול, כת, עליכם להיכנס לרישום לקורסיםלהכנת המער

פטור  סטודנט רשאי לבקש מראש התכנית - נ"ז לקורסי יסודות 6פטורים בתשלום של עד 
קודמים, וזאת בתנאי שלמד אותם אקדמיים קורסים( ע"ס לימודים  6)עד מקורסי יסודות 

 לפחות.  80באותו היקף לפחות והשיג בקורסים הללו ציון 

קורסים(. אפשרות זו נועדה בעיקר  3)עד נ"ז  6מקסימום הפטורים )עם זיכוי( הינו 
 לסטודנטים שלמדו בתואר הראשון כלכלה ומנהל עסקים, הנדסת תעשיה וניהול. 

 

ישנה אפשרות לבחור  -חודש  21 -חודש ו 15ללומדים בתכניות  - בשנה השנייה
, התמחות במימון, התמחות בשיווק, )רב תחומי( ללא התמחותבהתמחויות השונות: לימודים 

וכן  הכוללת גם תעודת הסמכה למומחה במשאבי אנוש התמחות בניהול והתנהגות ארגונית
 בחור בקורסי ההרחבה.ית. בנוסף, ניתן לדבמסלול ביזמות וטכנולוגיה עתי
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 של שנה ב' נעשו השינויים הבאים בתכנית הלימודים:  םקורסיהעל מנת לגוון יותר את 

 .8-10עם המרצה עפרית קול בסמסטר א', יום ו' בשעות  שיווק דיגיטלינוסף קורס: 
 .10-12בסמסטר ב', יום ו' בשעות  עם המרצה ד"ר דורון גרינברג ניהול סיכוניםנוסף קורס 
 .18-20, יום ה' בשעות בסמסטר ב' עם ד"ר יעל ברנדר מיון עובדיםנוסף קורס 

עם המרצה פרופ' יואב גנזך בסמסטר א', יום ה'  שיטות מחקר מתקדמותנוסף קורס: 
 . זהו קורס חובה ללומדים בהתמחות ניהול והתנהגות ארגונית.18-20בשעות 

 

 :פרוט הנ"זים בקטגוריות הקורסים

 

קטגוריות 
 רסיםהקו

MBA  ללא
 התמחות

 )רב תחומי(

התמחות 
 במימון

התמחות 
 בשיווק

התמחות בניהול 
והתנהגות ארגונית 

+ תעודת הסמכה 
למומחה במשאבי 

 אנוש

מסלול יזמות 
וטכנולוגיה 

 עתידית

 12 12 12 12 12 יסודות

  2  2  2  10  2 מימון

  2  2  10  2  2 שיווק

  2  10  2  2  2 ניהול

 6     יזמות

 14 6 8 8 20 הרחבה

 6 6 6 6 6 אינטגרטיבי

שיטות 
מחקר 

 מתקדמות

   2*  

  *4 4 4  סמינריון

 44 44 44 44 44 סה"כ:

 

ללא התמחות בניהול והתנהגות  לתעודת הסמכה למומחה במשאבי אנוש*ללומדים 
אין צורך בסמינריון ובשיטות מחקר מתקדמות ויש ללמוד במקומם קורסים אחרים  –ארגונית 

 נ"ז. 6בהיקף של 

 

כדי בכל התמחות/ מסלול נ"ז. במערכת לשנה ב' ישנם קורסים עודפים  44סה"כ צריך לצבור 
 להגדיל את אפשרויות הבחירה שלכם.

יש לבחור רק  - אסטרטגיה עסקיתישנם קורסים במערכת הניתנים במס' קבוצות, כגון: 
  .הקבוצות 3מבין  בקבוצה אחת
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)סמס'  ניתוח דוחו"ת כספיים)סמס' א'(,  חשבונאות ניהולית: מתוקשבים קורסים 4ישנם 
מתוקשבים הקורסים ה  .וכן ניהול פרויקטים )סמס' קיץ( )סמס' ב'( בניהול א'( שיקולי מס

במועד שנקבע לקורס יתקיים שיעור סינכרוני עם המרצה,  .ניתנים ללימוד עצמי ללא נוכחות
כלומר: המשתתפים יוכלו לשאול שאלות תוך כדי ההרצאה. מי שפספס מפגש יוכל לראות 

סינכרוני, כלומר: לא יוכל לשאול -את צילום השיעור במועד מאוחר יותר לפי בחירתו באופן א
 וך כדי השיעור.שאלות ת

, וזאת edXברמת התואר השני במנהל עסקים של  קורס מתוקשב באנגליתניתן לקחת 
 לאחר אישור ראש התכנית.

 

ניתוח מומלץ מאוד לבחור את הקורס המתוקשב  -לסטודנטים שאינם מתמחים במימון 
 בשאר הקורסים מתחום המימון נדרש רקע כמותי מתאים.'. בסמסטר א דוחו"ת כספיים

 

: אסטרטגיה עסקית וכן רק אחד קורסים אינטגרטיביים 2כל הסטודנטים חייבים ללמוד 
נ"ז )קורסים כפולים(: משחק עסקים, פרויקט בייזום  4משלושת הקורסים הבאים המעניקים 

סטודנטים הלומדים בהתמחות בניהול והתנהגות ארגונית ל עסקים או פרויקט בייעוץ מונחה.
 ./ הרחבהבמקום קורס בחירהמחקר מתקדמות  שיטותהתווסף קורס חובה 

 

 הינו חובה לבוחרים במסלול ביזמות וטכנולוגיה עתידית.  פרויקט בייזום עסקים

וכן  הינו חובה לבוחרים בהתמחות בניהול והתנהגות ארגונית פרויקט בייעוץ מונחה
 . לבוחרים בתעודת הסמכה למומחה במשאבי אנוש

אינם קורסים פרונטליים והם  עסקים וכן פרויקט ביעוץ מונחהסמינריונים, פרויקט ביזום 
נמשכים שני סמסטרים. יש בהם מספר מפגשים מצומצם בכיתה וכן מפגשים אישיים של 

 הצוותים עם המנחה במועדים שיקבעו. 

, התמחות )רב תחומי( נועד לסטודנטים הלומדים במסלול ללא התמחות משחק עסקים
במקרים חריגים ביוזמת המזכירות ניתן להירשם לפרויקט במקום  במימון והתמחות בשיווק.

 משחק עסקים. 

חובה להירשם למשחק עסקים א' ולמשחק עסקים ב' לאותו המרצה בדיוק. הציון במשחק 
 עסקים א' ובמשחק עסקים ב' יהיה זהה ויינתן בסוף משחק עסקים ב'.

במשחק עסקים יש מפגשים בכיתה ברוב השבועות של הסמסטר הראשון ובחלק מהשבועות 
 של הסמסטר השני. 

עם לימודי תעודה: התמחות בביקורת פנים מטעם לשכת המבקרים  MBAשילוב 
. יש צורך בתוספת שכ"ל לקורסים הללו. הסמינריון של ביקורת פנים מחליף את הפנימיים

ורסים האינטגרטיביים הכפולים. פרטים ורישום במחלקה הק 3-הדרישה ללמוד אחד מ
 .03-9066399טל:  לכלכלה ומנהל עסקים,
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לידיעתכם, הכרה בנקודות זכות כחלק  - Summer Schoolתכנית הקיץ הבינלאומית 

 מתכנית הלימודים מותנית באישור המחלקה.
 להכרה בקורסים: MBA -להלן הנחיות תכנית ה

 כקורס בחירה/ הרחבה. יחשב -ניהול ידע 

סטודנטים שלמדו את הקורס באסטרטגיה עסקית לא יוכלו לקחת קורס זה.  -ניהול אסטרטגיה 

מי שלא למד את הקורס באסטרטגיה עסקית יוכל לקחת את הקורס בניהול אסטרטגיה במקום 

 הקורס באסטרטגיה עסקית.

: תקשורת שיווקית ומסחר נועד לסטודנטים שלא למדו את הקורסים -שיווק במדיה חברתית 

 באינטרנט וכן שיווק דיגיטלי.

 

נ"ז )קורס  4זהו קורס בחירה שיתקיים בסמסטר ב' המעניק  – סיור לימודי בחו"ל )בסין(
 והיים קודמות בשנ יםשיתקיים הסיור הלימודי בסין. הסיור הרביעיתכפול(. זו השנה 

עד  31/5/2020בתאריכים אנג'ין בבייג'ין ובטיביותר. הסיור מתוכנן להתקיים  יםמוצלח
. הסיור יערך זמן מה לפני סוף סמסטר ב'. המשתתפים בסיור יוכלו להיעדר 09/6/2020

באישור משבוע לימודים אחד. במסגרת הסיור יהיו הרצאות ע"י מרצים מאוניברסיטה מובילה 
בבייג'ין, סיורי שטח לימודיים בתעשיות שונות, מפגשים עם אנשי עסקים מקומיים וכן סיורים 

ת הסיור דחוסה וכוללת פעילויות מגוונות מבוקר ועד לילה. תיירותיים. תכניתרבותיים ו
הסיור נועד  ההשתתפות בסיור כרוכה בעלות שחלקה מסובסדת ע"י האוניברסיטה.

בשנת תש"פ שהינם בשנה ב' וכן ללומדים  MBA -לסטודנטים שעתידים לסיים את תואר ה
קצים לסיור הלימודי מוחודש שעתידים לסיים את התואר בסמסטר א' תשפ"א.  12בתוכנית 
המקומות הראשונים  10. סמסטר א' תש"פ בסוףההרשמה תהיה מקומות.  50 בתש"פ

 40שירשמו לסיור שהם בעלי הממוצע הגבוה ביותר מבין הנרשמים. סטודנטים שמורים ל
במידה ויוותרו מקומות תפתח כל הקודם זוכה.  –המקומות לשאר הסטודנטים יהיו על בסיס 

גם מי שמתכננן להירשם לסיור הלימודי בסין צריך נטים בשנה א'. הרשמה גם לסטוד
נ"ז. במידה והוא  44 -להירשם לקורסים האחרים שיאפשרו לו למלא את מכסת הנ"ז לתואר 

 יצא לסיור יוכל לבטל את הרישום לשני קורסים רגילים.

 .03-9755815. מי שמעוניין מתבקש לפנות לרכזת תואר שלישי בטלפון לימודי דוקטורט

 

-03טל:  –, למיטל 03-9076554טלפון:  –לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות לניזמית 
 .074-723002, או לענת 9066274

 .51.2.7קמפוס תחתון, בנין בלינט חדר 

-8:30, יום ה' בשעות 8:30-16:00ד' בשעות -שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א'
18:00 , 

 בשעות קבלת הקהל יש לבצע תיאום מראש.. 8:00-10:00יום ו' בשעות 

 mbaprogram@ariel.ac.ilמייל המחלקה:  

 mba/about-http://www.ariel.ac.il/economics/economicsאתר אינטרנט:  

 

 הערה: התכניות ניתנות לשינויים.

 בברכה,                                                                             

 MBA -צוות תכנית ה   

mailto:mbaprogram@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/economics/economics-mba/about

