התמחות מערכות מידע
דו שנתי ומצטיינים סמסטר1-
שם הקורס
שעות
עקרונות הניהול
3
ויזואליזציה
3
2
2
2

-

אנליטיקה עסקית

תוכנית תשפ"ב
ניהול תשתיות וסייבר

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות ועיצוב
המידע --או --ניהול ידע
מבוא ליזמות
מבוא לדירקטורים
לימודים מעבר למכסת התואר

דו שנתי ומצטיינים סמסטר2-
חשבונאות פיננסית
3
כריית נתונים
2
יסודות הסייבר
2
ניהול פרויקטים
2
2

קורס אשכול

יזמות
2
2
מחסני נתונים בעולם
נתוני עתק

מערכות אחסון

ניהול חדשנות ויזמות
ייזום חברות הזנק

השלמת קורס
משני האשכולות

מצטייני תואר ראשון
מצטיינים סמסטר - 3-תשפ"ב  -סמסטר קיץ
שם הקורס
שעות
סמינריון מ"מ (א)
2
משחק עסקים
2
אסטרטגיה עסקית
2
עקרונות המימון
4

אנליטיקה עסקית
שם הקורס
שעות
דו שנתי סמסטר - 3-תשפ"ג  -סמסטר א'
סמינריון מ"מ (א)
2
ניהול השיווק
2
2

אסטרטגיה עסקית

2

קורס אשכול

2

קורס /פרקטיקום אשכול

2

קורס אשכול

טכנולוגיות חדשות
לניהול נתוני עתק
ניתוח רשתות
חברתיות
יישומי  Rבכריית
נתונים

דו שנתי סמסטר - 4-תשפ"ג  -סמסטר ב'
סמינריון מ"מ (ב)
2
4
עקרונות המימון
2
משחק עסקים
2
כריית טקסט
קורס אשכול
פרקטיקום אנליטיקה
קורס /פרקטיקום אשכול
2
עסקית

ניהול תשתיות וסייבר

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים
נושאים נבחרים בסייבר
מורכבים
ניהול סיכונים בטכנולוגיות פרקטיקום
PMBOK
מידע
מתקפות והגנות בעולם
ניהול צוות
הסייבר

טרנספורמציה דיגיטאלית
פרקטיקום סייבר -
בינה מלאכותית (?)
CRISC

2

קורס אשכול

2

פרקטיקום אשכול

אנליטיקה עסקית

ניהול תשתיות וסייבר

יישומי  Rבכריית
נתונים
פרקטיקום אנליטיקה פרקטיקום סייבר
()? CRISC
עסקית

ניהול פרויקטים

יישומי  Rבכריית
נתונים

לימודים מעבר למכסת התואר
תשפ"ג  -סמסטר א'

מצטיינים סמסטר - 4 -תשפ"ג  -סמסטר א'
2
סמינריון מ"מ (ב)
ניהול השיווק
3
בינה מלאכותית
2
2

קורס אשכול

נלמד בקיץ

2

קורס /פרקטיקום
אשכול

ניתוח רשתות
חברתיות

2

קורס אשכול

כריית טקסט

דירקטורים
2
2
ניהול פרויקטים
נושאים נבחרים בסייבר
מורכבים
ניהול סיכונים בטכנולוגיות פרקטיקום
PMBOK
מידע
מתקפות והגנות בעולם
ניהול צוות
הסייבר

דירקטורים למתקדמים
ניתוח דוחות כספיים

יזמות
2

פרקטיקום יזמות

