בית הספר למנהל עסקים
תוכנית המנהלים

תהליך הגשת מועמדות ללימודי תואר שני בתוכנית המנהלים ) EMBA -התוכנית הדו שנתית(
 שלב מקדים מומלץ לבדיקת התאמה ראשונית )טרם ההרשמה( ,יש להעביר לכתובת המייל של התוכנית –
 emba.gov@biu.ac.ilאת המסמכים הבאים:
•

קורות חיים מעודכנים

•

גיליונות ציונים  +מסמכים מהתואר הראשון

 שלב ראשון – רישום באתר האוניברסיטה
הגשת המועמדות ותשלום דמי רישום מתבצעים באופן מקוון באתר האוניברסיטה ,באזור ההרשמה לתואר שני,
שנה"ל תשפ"ב בלינק https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=274 -
בתחילת הרישום יש לבחור שם משתמש וסיסמה או להיכנס דרך משתמש קיים.
שימו לב – בשלב בחירת מסלול הלימודים יש לבחור בקטגוריית מחלקה :ביה"ס למנהל עסקים ,ותחת מסלול:
מנהל עסקים למנהלים מסלול ציבורי ללא תזה.
 שלב שני
לאחר הליך הרישום באתר ,יש לשלוח את מסמכי ההרשמה המפורטים להלן ובהתאם להנחיות הבאות:
•

יש לשלוח את כל המסמכים המפורטים בסעיפים  6-1למזכירות התוכנית בדוא"ל emba.gov@biu.ac.il

•

בנוסף ,יש לשלוח את המסמכים המפורטים בסעיפים  4-1לוועדה לתואר שני בדוא"ל ma.office@biu.ac.il
רשימת מסמכי ההרשמה:
 .1תעודה או אישור זכאות מקוריים לתואר הראשון
 .2גיליון ציונים מקורי של תואר הראשון
 .3אישור זכאות וגיליון ציונים מקוריים של תארים נוספים ותעודות הסמכה במידה ויש
 .4צילום ת.ז .כולל ספח
 .5קורות חיים
 .6אישורים המעידים על ניסיון ניהולי/מקצועי משמעותי מצטבר של  5שנים לפחות .להלן הפרטים
הנדרשים באישורים :שם מלא ,מספר ת.ז ,.הגדרת התפקיד ותיאורו ,משך זמן בתפקיד ,תחומי
אחריות ,היקף עובדים )ניהול ישיר( ,וכן זיהוי מפורש של כותב המסמך ,תפקידו ,חתימתו ופרטי
ההתקשרות עמו.

 הערות ודגשים חשובים:
•

בוגרי בר אילן פטורים מהצגת המסמכים בסעיפים .3-1

•

הבקשה תובא לדיון רק לאחר הגשת כל המסמכים במלואם.
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•

בשלב ההרשמה ניתן לשלוח העתקים ,אך חשוב לציין שהמועמד יתקבל בסטטוס "על תנאי" ויידרש להציג
את המסמכים המקוריים עד לתאריך פתיחת הלימודים –  02.03.2022או כפי שיפורט במכתב הקבלה.

•

תשובות בדבר קבלה או אי קבלה נשלחות למועמדים לכתובת הדואר האלקטרוני שניתנה על ידי המועמד
בשלב הגשת מועמדותו .לכן חשוב מאד למלא כתובת דואר זמינה ומעודכנת .כמו כן ניתן לברר זאת במערכת
האינ-בר ,דרך לשונית "מועמד" ואז "הרשמה וקבלה" .הכניסה למערכת האינ-בר היא באמצעות מספר
תעודת זהות וקוד אישי .לבירורים לגבי קוד אישי ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס.

•

בית הספר ללימודים מתקדמים  -למידע וליצירת קשר עם בית הספר ללימודים מתקדמים )הוועדה לתואר
שני( :בית הספר ללימודים מתקדמים

•

שכר לימוד  -למידע בנושא שכר לימודhttps://www.biu.ac.il/registration-and- :
admission/tuition/tuition-masters-degree
לבירורים בנושאי שכר לימוד יש לפנות למחלקת שכר לימוד באמצעות טופס פניה :טופס פניה למחלקת שכר
לימוד

•

למידע נוסף וליצירת קשר :מזכירות תכנית המנהלים  ,EMBAהמומלצת למגזר הציבורי ,5317187-03 :בית
הספר למנהל עסקים ,בניין ) 504בתיאום מראש(
https://mba.biu.ac.il/emba_public | emba.gov@biu.ac.il

בברכה ובהצלחה רבה,
צוות תוכנית המנהלים
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