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1

MBA   
 תואר שני במנהל עסקים  

 

 א"תכנית תשפ

התוספת באחוזים להכנסה החציונית
שנים לאחר סיום התואר     3   

 שנות לימוד 12בהשוואה לבעלי 
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2 2008בהתייחס לשנת  - 12.2.2017 ס"הלמ: המקור
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2

 כלכלה וניהול -שכר לשעה 
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בוגרי 
אוניברסיטאות  

בוגרי        
מכללות

שכר לשעה

שכר לשעה

2017, חברתי-מכון למחקר כלכלי-שורש: מקור

  44%בוגרי אוניברסיטאות משתכרים 
יותר מבוגרי מכללות

3

4

)USP(ייחודיות התוכנית 
 הכשרה לתפקידי ניהול«

 חודש 21, 15, +12, 12: משך הלימודים הפרונטליים«

 בוקר' וערב וביום  -צ"אחה' הכ ביום "הלימודים בד«

 שילוב נוח של עבודה ולימודים«

 ולימודי תעודהקורסי בחירה , מסלול, מגוון התמחויות«

קורסים בשיווק   , דירקטוריםקורס  ,)בסין(ל "לסיור לימודי בחואפשרות «

ס "בי, מתוקשביםקורסים , קורסים בניהול מערכות מידע וסייבר, אלקטרוני

 ועסקים ועודקיץ ליזמות 

»Networking  וקשר חזק לשטח 

 אריאלאוניברסיטת  -לימודים במוסד מוביל«

 שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל«
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 בעלי תפקידים
 שטרנקלרשמואל ' פרופ –מתקדמים ס ללימודים "דיקן ביה

 אלי לשם' פרופ –דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח 

 סולברגעדית ' פרופ –לכלכלה ומנהל עסקים ' המחראש 

 

 שמואל סטשבסקי' פרופ – MBAראש 

 ר שלום לוי"ד – MBAסגן ראש 

 

 יוסוב ניזמית: רכזת סטודנטים בכירה

 מיטל כהן: רכזת סטודנטים

 חזוםענת : רכזת סטודנטים

 51.2.7: מיקום המשרד
5

6

אפשרויות הבחירה
MBAבתכנית 

MBA  רב תחומי(התמחות  ללא( 

 במסגרת הכרת  -ןבמימוהתמחותGARP  בתכנית כשותף אקדמי תפתח

 קורסי תעודה 4הכוללת בנוסף פיננסיים תכנית לניהול סיכונים 

 בשיווק אלקטרוניישנם קורסים  -בשיווקהתמחות 

 לימודים בתחום אישור קבלת עם  -ארגוניתהתמחות בניהול והתנהגות

 מטעם העמותה לניהול משאבי אנוש בישראל משאבי אנוש

מסלול ביזמות וטכנולוגיה עתידית 

 בשיווק אלקטרוניקורסים 

 בניהול מערכות מידע וסייברקורסים
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MBA -תעודות במסגרת תכנית ה

 תעודתMBA עם התמחות במימון

 תעודתMBA עם התמחות בשיווק

 תעודתMBA   עם התמחות בניהול והתנהגות

ארגונית

 תעודתMBA  ובנוסף תעודת מסלול ביזמות

עתידיתוטכנולוגיה 
7

 MBAשילוב 
 עם לימודי תעודה

 הכוללת הכנה  תכנית לניהול סיכונים פיננסיים

 GARPלבחינות 

תכנית בביקורת פנים 

 מגמת ניהול עסקי –תעודת הוראה 

8
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 אישורי לימודים נוספים

 מטעם העמותה  משאבי אנוש אישור לימודים בתחום

 לניהול משאבי אנוש בישראל

 האוניברסיטה הסינית  אישור לימודים מטעם

 )בסיןלמשתתפים בסיור הלימודי (

 דירקטוריםאישור לימודים בקורס 

 לתואר שנימצטיינים אישור לימודים במסגרת מסלול 

9

10



פ"תש/שבט/ז"ט

6

11
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 תנאי קבלה
 מכל  תחוםבוגרי תואר ראשון מוכר.

 לפחות לבוגרים ממקצועות   77: או, לפחות בתואר ראשון או שני 80ממוצע בעלי ציון

יתקבלו   -רפואה , מדעים מדויקים וטבע, הנדסה, מנהל עסקים, כלכלה -מסוימים 

).בתנאי שאינם נדרשים לקורסי השלמה(מן המניין במעמד 

 במקצועות המסוימים שצוינו   75-76: או, בתואר ראשון או שני 77-79בעלי ציון ממוצע

ממוצע ציונים בסמסטר הראשון  עליהם להשיג . תנאיעל יתקבלו במעמד  -לעיל 

.לפחות על מנת להמשיך את לימודיהם 80של  MBA -בלימודי ה

 תוך התחשבות  , חריגיםלגבי להחליט התכנית וראש המחלקה ביכולתם של ראש

.לפחות 40כמותי של  GMATס ציון מבחן "מקצועי משמעותי או ע/ בניסיון ניהולי

תנאי הקבלה המפורטים לעיל הינם דרישות מינימום. 

  אין התחייבות לקבל את כל מי שעומד בתנאי הקבלה.
13

מסלול מצטיינים  
 במהלך לימודי התואר הראשון

 מסלול זה מיועד לסטודנטים מצטיינים בתואר הראשון שיחד

ללימודי התואר הראשון מעוניינים לשלב  השנה האחרונה  עם

שני הסמסטרים האחרונים  . לימודי תואר שני במנהל עסקים

חופפים לשני הסמסטרים הראשונים של   של התואר הראשון

MBA -תכנית ה

העליונים של  9% -השתייכות ל: או 88: ציון מינימלי נדרש

.מסלול הלימודים לתואר ראשון
14
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 מסלול ישיר לתואר שני 

 בשנת הלימודים האחרונה לתואר  עבור סטודנטים

לתואר לימודיהם והסמסטר האחרון של הראשון 

 MBA -הראשון חופף לסמסטר הראשון של לימודי ה

80: ציון מינימלי נדרש.

15

 הלימודיםתכנית היקף 

 ז  "נ 44היקף התכנית הינו 

ומייצגת שעה אקדמית " נקודת זכות= "ז"נ

 במהלך סמסטר

16
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 קורסי השלמה

במסגרת  עבור מועמדים אשר לא למדו את הקורסים 
 אקדמיתואר 

 

 :  ס"ש 8קורסים בהיקף של עד  3עד 

 

 )  ס"ש 3(מתמטיקה למנהל עסקים 1.

 ) ס"ש 3 –מאקרו + מיקרו (כלכלה למנהל עסקים 2.

שיטות מחקר (סטטיסטיקה למנהל עסקים 3.
 )ס"ש 2 –

17

 פטורים בתשלום מקורסי יסודות

 ס  "ע) קורסים 6עד (סטודנט רשאי לבקש פטור מקורסי יסודות

וזאת בתנאי שלמד אותם באותו היקף , לימודים קודמים

 .  לפחות 80לפחות והשיג בקורסים הללו ציון 

 קורסים 3עד (ז "נ 6הינו ) עם זיכוי(מקסימום הפטורים.( 

  אפשרות זו נועדה בעיקר לסטודנטים שלמדו בתואר הראשון

 .הנדסת תעשיה וניהולעסקים או כלכלה ומנהל 

18
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 משך הלימודים וימי הלימוד

19
 סמינריון שנתי שבו יש מספר פגישות מועט 16בשעה ' יש ביום ה' בשנה ב -ללומדים בהתמחויות * 

א"ס 'א שנההתכנית משך

)שבועות 13(

ב"ס 'א שנה

)שבועות 13(

קיץ"ס 'א שנה

)שבועות 8(

א"ס 'ב שנה

)שבועות 13(

ב"ס 'ב שנה

)שבועות 13(

חודש 21

ההתמחויות כל

ללא או והמסלולים

התמחות

קורסים 5

)'ג( השלמה 1 +

18-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 5

)'ג( השלמות 2 +

18-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 5

מתוקשב 1 +

* 18-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 5

מתוקשב 1 +

* 18-21:30 'ה

8-13:30 'ו

+ חודש 12

MBA   ללא

  התמחות

קורסים 7

 

)'ג( השלמה 1 +

14-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 6

מתוקשב 1 +

)'ג( השלמות 2 +

16-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 4

מתוקשב 2 +

 

16-21:30 'ה

8-13:30 'ו

מתוקשבים 2

חודש 12

MBA   ללא

  התמחות

קורסים 6

מתוקשב 1 +

)'ג( השלמות 2 +

16-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 4

מתוקשב 2 +

)'ה( השלמה 1+

16-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 7

מתוקשבים 2 +

 

14-21:30 'ה

  8-13:30 'ו

חודש 15

ההתמחויות כל

ללא או והמסלולים

התמחות

קורסים 5

)'ג( השלמות 2 +

18-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 4

)'ה( השלמה 1+

16-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 5

מתוקשבים 2 +

* 18-21:30 'ה

8-13:30 'ו

קורסים 5

מתוקשב 1 +

* 18-21:30 'ה

8-13:30 'ו

 א"לתשפהמוצעת   MBAתכנית

20

  קטגוריות

הקורסים

MBA  ללא

התמחות

)רב תחומי(

התמחות  

במימון

התמחות  

בשיווק

התמחות בניהול 

+  והתנהגות ארגונית 

במשאבי  אישור 

אנוש

מסלול יזמות  

וטכנולוגיה עתידית

1212121212יסודות

 2 10 2 2 2מימון

 2 2 10 2 2שיווק

 2 2 2 10 2ניהול

6    יזמות

2088614הרחבה

66666אינטגרטיבי

  מחקר שיטות

מתקדמות

   2* 

 *444 סמינריון

4444444444:כ"סה
אין צורך  –ללומדים לתעודת הסמכה למומחה במשאבי אנוש ללא התמחות בניהול והתנהגות ארגונית * 

 ז"נ 6בסמינריון ובשיטות מחקר מתקדמות ויש ללמוד במקומם קורסים אחרים בהיקף של 
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 בחירת הקורסים

חודש + 12 -ו 12ובתוכניות בשנת הלימודים הראשונה •
ואינן ניתנות לבחירה  מערכות מובנותהמערכות הינן 

בשנת הלימודים השנייה ניתן לבחור  . י הסטודנט"ע
 .מסלול וקורסי בחירה, התמחויות

  1', בסמסטר א 2 –קורסים מתוקשבים  5ישנם •
 .בסמסטר קיץ 2 -ו' בסמסטר ב

  קורסים מתוקשבים באנגלית 2ניתן לקחת , בנוסף•
וזאת  , edXברמת התואר השני במנהל עסקים של 

 .לאחר אישור ראש התכנית

21

 הציונים בקורסים 

  בחינות 

 תרגילים/ עבודות + בחינות 

 תרגילים/ עבודות 

 

בתואר שני יש שני מועדי בחינות 

 65בתואר שני ציון המעבר 

22
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 1 -סיור לימודי רביעי לסין 

 9/6/2020עד  31/5/2020: מועד 

  בבוקר שבוע לאחר מכן' עד יום ג' אמיום 

  כוללהסיור: 

ין 'לימודים באנגלית באוניברסיטה בבייגUIBE 

ין'ובטיאנגין 'סיורי שטח לימודיים בבייג 

 מקומייםמפגשים עם אנשי עסקים 

סיורים תרבותיים ותיירותיים 

  ז"נ 4הרחבה בהיקף של קורס 
23

 2 -סיור לימודי לסין 

  הסיור כרוך בתשלום העלות שחלקה מסובסדת
 ל מלא"י האוניברסיטה למשלמים שכ"ע

סיורים , לימודים באוניברסיטה: העלות כוללת
  2של מלון בתפוסה , סיורים תיירותיים, בחברות

מלווה ישראלי , תחבורה, ד"בחדר ליד בית חב
 דובר סינית

ארוחות , כרטיסי טיסה: העלות אינה כוללת
 ויזה לסין ופעילויות בזמן החופשי, צהריים וערב

24
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 3 -סיור לימודי לסין 

 מקומות 50לסיור הלימודי מוקצים 

ולתכנית  ' שנה בבעיקר לתלמידי א ומיועדת "תשפ' ההרשמה תהיה בסוף סמסטר א

 +.חודש 12חודש וכן  12

 המקומות הראשונים שמורים לסטודנטים שירשמו לסיור שהם בעלי הממוצע  עשרת

 .הגבוה ביותר מבין הנרשמים

40  כל הקודם זוכה –המקומות לשאר הסטודנטים יהיו על בסיס  . 

העדיפות תהיה  ואז ' במידה ויוותרו מקומות תפתח הרשמה גם לסטודנטים בשנה א

 .  לבעלי הממוצע הגבוה ביותר בתואר הראשון

  גם מי שמתכננן להירשם לסיור הלימודי בסין צריך להירשם לקורסים האחרים

במידה והוא יצא לסיור יוכל  . ז"נ 44 -לתואר  ז"הנשיאפשרו לו למלא את מכסת 

 .לבטל את הרישום לשני קורסים רגילים
25

26

התכניתעלות 

 פ תעריף של  "שכר לימוד ע 200%עלות התוכנית

 המועצה להשכלה גבוהה  

קורסי השלמה ותשלומי אגרות, למעט קורסים חוזרים 

 חלקן ללא ריבית וללא הצמדה, הלוואותישנן מגוון 

 משמעותיות משכר הלימוד לסטודנטים   הנחותישנן

מצטיינים מהתואר הראשון וכן לסטודנטים  

 ומעלה   85מאוניברסיטת אריאל בממוצע 
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27

28

היבטים נוספים

עומס הלימודים 

Networking 

ארגון הבוגרים 

בחירת אנשי הסגל 

דגש על ידע מעשי 

 קפה ומאפה?
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 דרכי התקשרות  

 נזמית –  03-9076554:      טלפון         

 מיטל – 03-9066274  

 ענת - 074-7233008  

 :מענה טלפונישעות 

   14:00-16:00,  12:00 – 09:00בשעות ' ד –' אימים             

           14:00-16:00,  12:00 -  09:00  בשעות ' יום ה             

29


