תכנית חד תחומית – מסלול ב' )ללא תיזה( מימון – סה"כ  21ש"ש**
טופס זה מיועד רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשס"ט
שם ומשפחה __________________________________ ת.ז________________________ :.
)אם קיבל פטור מאחד או יותר מקורסים אלו-חייב אחר במקומו ויכול לבחור מתוך כל הקורסים של מב"ע .משנת
תשנ"ט חייב ציון  80לפחות בקורס "עקרונות המימון"(
שם קורס

 7קורסי חובה בסיסיים
ציונים
שנה

קורסים שנלמדו בשל
המרה

מס'
קורס
951
952
953
963
816
867
*938

עקרונות הניהול
עקרונות השיווק
עקרונות המימון
עקרונות מערכות מידע
שיטות מחקר במימון
חשבונאות פיננסית
חקר ביצועים*

862
863
868

בחירת תיק השקעות
ניהול פיננסי
נתוח ניירות ערך

792
794
838
843
851
875
881
898
900
931
976

תמחור נגזרים
בעיות נבחרות במימון
מבנה המיקרו של שוקי ההון
עקרונות הביטוח
מכשירים פיננסיים תלויים
ניהול בנקאי
מימון בינ"ל
משמעויות ומגבלות בדוחו"ת הכספיים
ניהול סיכונים
ישומי מחשב במימון
ניהול תיק אג"ח
 1קורס בחירה קבוצה ב' –העשרה -מרשימה זו
מימון פרוייקטים
אנומליות ומשברים פיננסיים
בנקאות
יסודות המימון ההתנהגותי
בעלות ,שליטה וניהול-היבטים פיננסיים
סוגיות וישומים במימון במשק
הישראלי
ביטוח חיים ופנסיה
סדנא בהערכת חברות
שוק ההון בישראל
 1קורס הרחבה )קורסי חובה/בחירה מהתמחויות אחרות או קורסים כלליים של מב"ע(

ציונים

 3קורסי חובה בהתמחות

 2קורסי בחירה קבוצה א' – ליבה-מרשימה זו

742
745
767
795
799
827
844
855
872

קורסי חובה אינטגרטיביים
משחק עסקים
892
קורס במדיניות עסקית
842

לימודים אינטגרטיביים

)אפשרות א' או אפשרות ב'(
אפשרות א' ) 2סמינריונים בהתמחות בתנאי שינתנו ע"י מרצים שונים(
2 X
סמינריון במימון
2 X
סמינריון במימון
אפשרות ב'
2 X
סמינריון במימון
סמינריון במדיניות עסקית
831
קורס הרחבה נוסף
)יש להגיע ל –  21נקודות לתואר .כל קורס שקבל בו ציון שווה לנקודה אחת ,חוץ מסמינריון בהתמחות ששווה לשתי
נקודות(.
• משנת תש"ע ילמד הקורס שיטות כמותיות בניהול  70-754במקום חקר ביצועים.
**סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשס"ט יחויבו בקורס נוסף ,כדי להגיע ל 22-נקודות זכות.
עליך ללמוד קורסים ביהדות ובאנגלית כפי שנדרש בידיעון.

