
 

 הערות דרישות הקדם שם הקורס 

    

 שנה א'
 סמסטר א'

  - מבוא לכלכלה מיקרו

  - מתמטיקה לכלכלנים א'

  - יסודות החשבונאות א'

  - סטטיסטיקה א'

 

 שנה א'
 'בסמסטר 

ניתן להירשם לקורס ההמשך )ב'(   לכלכלה מיקרומבוא  מבוא לכלכלה מאקרו
אם הסטודנט היה רשום לקורס 

הראשון )א'( ונבחן בו בלפחות מועד 
 אחד. 

 מתמטיקה לכלכלנים א' מתמטיקה לכלכלנים ב'

 יסודות החשבונאות א' יסודות החשבונאות ב'

 סטטיסטיקה א' סטטיסטיקה ב'

    

 שנה א' 
 סמסטר א' או ב'

  - ניהול א'

  - שיווק א'

    

 קורסים( של שנה א'. 10הסטודנט יכול לעבור לשנה ב' אם עבר בהצלחה את כל הקורסים המצוינים לעייל )
אם עדין לא עבר שני קורסים של שנה א' )כולל מועדים נוספים(. על  על תנאיסטודנט יכול לעבור לשנה ב' 

 הסטודנט להשלים קורסים אלה לפני לקיחת הקורסים של שנה ג'. 
אם הסטודנט לא למד או לא עבר שלושה קורסים ויותר מקורסי שנה א' )כולל מועדים נוספים( הוא לא יכול 

 להירשם לקורסי שנה ב'. 
 דם לכל אחד מהקורסים של שנה ב' כמפורט להלן:כמו כן קיימת דרישת ק

 

 שנה ב'
 סמסטר א'

יש לעבור בהצלחה את קורס הקדם  חשבונאות א'+ב' יסודות המימון א'
 סטטיסטיקה א'+ב' מבוא לאקונומטריקה א' על מנת להרשם לקורס.

 70בציון  מבוא מיקרו תורת המחירים א'

 70בציון  מבוא מאקרו מאקרו כלכלה א'

    

 שנה ב'
 סמסטר ב'

ניתן להירשם לקורס ההמשך )ב'(  יסודות המימון א' יסודות המימון ב'
אם והסטודנט היה רשום לקורס 

הראשון )א'( ונבחן בו בלפחות מועד 
 אחד.

 מבוא לאקונומטריקה א' מבוא לאקונומטריקה ב'

 תורת המחירים א' תורת המחירים ב'

 מאקרו כלכלה א' ב'מאקרו כלכלה 

 

 שנה ב' 
 סמסטר א' או ב'

  ניהול א' ניהול ב'

  שיווק א' שיווק ב'

 

 הסטודנט יכול לעבור לשנה ג' אם עבר בהצלחה את כל הקורסים המצוינים של שנה א' ושל שנה ב'.
 אם עדין לא עבר שני קורסים של שנה ב' )כולל מועדים נוספים(.  על תנאיסטודנט יכול לעבור לשנה ג' 

אם הסטודנט לא למד או לא עבר שלושה קורסים ויותר מקורסי שנה ב' )כולל מועדים נוספים( הוא לא יכול 
 להירשם לקורסים המפורטים להלן של שנה ג'. 

 :כמו כן קיימת דרישת קדם לכל אחד מהקורסים של שנה ג' כמפורט להלן

 שנה ג'
 סמסטר א'

יש לעבור בהצלחה את קורס הקדם  מאקרו א'+ב' כלכלת ישראל
 ניהול א'+ב'  מדיניות עסקית על מנת להרשם לקורס.

 שיווק א'+ב'

  חקר ביצועים

    

 שנה ג'
 סמסטר א'+ב'

 מבוא לאקונומטריקה א'+ב' סמינריון בכלכלה
 שיטות מחקר א'+ב'

 קריאה וכתיבה מדעית
SPSS 

ניתן להירשם לסמינריון אם 
והסטודנט היה רשום לקורסי הקדם 
ונבחן בכל אחד מהם בלפחות מועד 

 אחד.

 ניהול ב' סמינריון במנהל עסקים
 שיווק ב'

 שיטות מחקר א'+ב'
 קריאה וכתיבה מדעית

SPSS 

ניתן להירשם לסמינריון אם 
והסטודנט היה רשום לקורסי הקדם 
 ונבחן בכל אחד מהם בלפחות מועד

 אחד.


