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  בית הספר למנהל עסקים
 תוכנית המנהלים

  

  EMBA שתי-אודות הלימודים במסלול הדו שאלות ותשובות

  למי מיועדת התכית?

מהל עסקים שים ומעלה, המעוייים להתקדם לתואר שי ב 5לבעלי יסיון יהולי/מקצועי משמעותי 

 .מובילים ופורצי דרך בעולם היהול והעסקיםמתקדמים, מעשיים להצלחה בתפקידים כלים ולרכוש 

  .יסיון פיקודי/צבאי וכדומהיתן לבחון גם  *

  האם התוכית חדשה ?

ית הייסיוןה וותיקה ועתילא, התוכ ת ו רתית עד היום סיימו במסגרת. 1996קיימת משלמעלה  התוכ  

  .בוגרים אשר מצאים בתפקידי מפתח במשק 1,000-מחזורים, הכוללים למעלה מ 30-מ

  האם התוכית כוללת התמחויות?

תחומית, הכוללת בין היתר -ההכשרה היתת בתוכית, מושתתת על גישה יהולית איטגרטיבית רבא, ל

יהול משא , את הושאים המרכזיים הבאים: מימון, שיווק, אסטרטגיה, משאבי אוש, היבטים משפטיים

  , מהיגות ועוד.ומתן

  ים?באיזה אופן באה לידי ביטוי התאמתה של התוכית למהל

תוכית זו מיועדת למהלים ומותאמת לאוכלוסייה זו הן מבחית תאי הקבלה, מבה התוכית ומתכותה, 

  .התכים הלמדים במסגרתה ותמהיל הסטודטים

שים לפחות, בוסף  5על סמך יסיון יהולי/מקצועי משמעותי של  GMATפטור ממבחן  תאי קבלה:

  ומעלה. 76לתואר ראשון בממוצע 

 .בפרק זמן ממוקדים לרכז את לימודיהם הלאשר מאפשרת למ מרוכזת תקופה - דו שתי התכית :שך מ

 .שילוב ח של קריירה ולימודים מאפשר – (פרוטלי) שלישי ימי לימוד:

  סמסטרים ברצף: 6 –הלימודים משכים כשתיים  משך הלימודים:

  14/03/2023-30/06/2023 -סמסטר ב' תשפ"ג  

  06/08/2023-14/09/2023 -סמסטר קיץ תשפ"ג  

  18/10/2023-23/01/2024 -סמסטר א' תשפ"ד  

  04/03/2024-28/06/2024 -סמסטר ב' תשפ"ד  

  11/08/2024-01/10/2024 -סמסטר קיץ תשפ"ד  

  27/10/2024 -סמסטר א' תשפ"ה  

תתקיים תקופת בחיות. מבה זה מאורגן בצורה יעילה, המאפשרת  ,כל סמסטרב ההוראהמיד לאחר סיום 

  . מהבסיסיים יותר למתקדמים ולאיטגרטיביים יותר –למהלים ללמוד קורסים באופן הדרגתי 

התוכית מהווה מעין מגש טעימות, הכולל מגוון ושאים במהל עסקים החשובים מתכות ותכים: 

למהלים ואיה מתמקדת במקצועות התמחות, שהרי מהלים דרשים להבה כללית ולראיית המאקרו 

ר בין תיאוריה ופרקטיקה ומקים כלים המסייעים לפיתוח הלימודים בתוכית זו יוצרים חיבו .בארגון

   .החשיבה היהולית ולראיית הצרכים הוכחיים והעתידיים של העולם העסקי

  .מעבר לידע האקדמי הים בעלי יסיון יהולי/מעשי/עסקימרצים: 
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  בית הספר למנהל עסקים
 תוכנית המנהלים

  איזה תואר מעיקה התוכית?

אילן בתוכית  -של אויברסיטת ברהתואר המועק למוסמכי התוכית היו תואר שי במהל עסקים  

EXECUTIVE MBA.  

  היכן מתקיימים הלימודים ?

  .אילן, רמת גן-באויברסיטת בר

  אי הקבלה לתוכית ?מהם ת

   שים לפחות 5יסיון יהולי/מקצועי משמעותי מוכח של 

  לפחות 76תואר ראשון בממוצע 

  .חריגים*מועמדים בעלי תוים חריגים ייבחו לגופו של עיין ע"י וועדת 

  מהם יתרוות התוכית?

 יברסיטת בריסיון באו הלים, ותיקה ועתירתית ייעודית וייחודית למאילן-תוכ 

 יום לימודים אחד בשבוע  

 פטור מ-GMAT  

 יברסיטאישכר לימוד או  

  הל עסקים, המשלבת בין תיאוריהושאים במ טגרטיבית וכוללת מגווןית הלימודים איתוכ

 למהליםופרקטיקה המתאימה 

  אישייםית המהווה קרקע פורייה ליצירת קשרים מקצועיים וביהלים  -תוכלימודים בקבוצת מ

  והשתייכות לקהילת בוגרים איכותית

  איך מגישים מועמדות לתוכית ?

 .של האויברסיטה דמי פייה בליק ייעודי לשלםו שםלהיריש 

 לשלםקבלתך לתוכית, יש  המאשרהרשמי מהוועדה לתואר שי  לאחר קבלת מכתב הקבלה ,בשלב השלישי

 קורסים על פי חלוות הזמן לרישום שעביר אליך.הירשם לול את דמי המקדמה

  בכל מקרה, בכל שלב, או עדכן.

  מהם שלבי הקבלה לתוכית ?

הליך הקבלה כולל שתי וועדות: וועדה פימית של בית הספר למהל עסקים שהיה גורם ממליץ, ולאחריה 

 .וועדה לתואר שי כלל אויברסיטאית, שהיה הגורם המוסמך להחליט בעיין קבלת מועמדים

  .ימי עסקים 14 -מרגע הרישום והגשת כל המסמכים הלווים הדרשים תתקבל תשובה בתוך כ

  מהי עלות התוכית?

 .שכר הלימוד היו אויברסיטאי

  יברסיטה הםהלי מחלקת שכר לימוד והאוי ותו.הקובעים  

 ם כלולים בשכר הלימוד. דמי הרישוםאי  
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  בית הספר למנהל עסקים
 תוכנית המנהלים

 .ה כוללת קורסים ושירותים מיוחדיםית איהתוכ  

 יהיתן להעביר פ ושא שכר לימודוספים ב ק   לבירוריםיה למחלקת שכר לימוד -בליטופס פ  

  למחשבון שכר הלימוד- .biu.ac.il/tuition2https://www 

  :לאתר מחלקת שכר לימוד   ‐and‐https://www.biu.ac.il/registration

degree‐masters‐admission/tuition/tuition  

  מהם ימי הלימוד ושעות הלימוד?

ההתחלה שעות ( 22:00 עד 13:00-15:00שלישי, בין השעות  בימייום הלימודים היו קבוע ומתקיים 

  .משתות, תלוי בסמסטר)

 הלימודיםמעבר ליום  דמפגשים/ימי לימו(כולל אלו בסמסטר קיץ) במהלך התואר במידה ויתווספו * 

  .בלמידה מרחוק (באמצעות הזום) הם יועברו ,הקבוע

  כל כמה זמן פתח מחזור חדש?

  (סמסטר ב'). כל שה בחודש מרץ

  וכית?היקף הת מהו

ק"ז. כמו כן ישה חובת יהדות  42קורסים סמסטריאליים ופרויקט גמר, המקים  19היקף התוכית היו 

  ש"ש ובחית פטור באגלית. 4בהיקף 

  משכים הלימודים במסלול הדו שתי?זמן  כמה

  סטרים רצופים.סמ 6 –הלימודים משכים כשתיים 

  קורסים למדים במהלך התואר? אילו

מהקורסים הלמדים בתוכית: מהיגות ביהול אשים | יהול חדשות ויזמות | טיפוח מצויות בשירות | 

מערכות מידע יהוליות | כלכלה  | המימון | מהיגים בשירות הציבוריחשבואות פיסית | עקרוות 

בילאומית | משפט ציבורי | אסטרטגיה עסקית | תקשורת ויהול | יסודות הסייבר | אסטרטגיה שיווקית 

וחדשות דיגיטלית | היבטים משפטיים ופרקטיים ביהול חברות | יהול קופליקטים ומשא ומתן | דל"ן | 

    ול | פרויקט גמר| עקרוות היה  סקים | אתיקה בעסקים ואחריות תאגידיתמשחק ע

  *ייתכו שיויים

  דרשים קורסי השלמה? האם

 .(מיקרו ומאקרו)” לכלכלה מבוא”ו” מתמטיקה” םיקורסי ההשלמה ה ,ן, לדרשים בלבדכ

ומבוא לכלכלה (מיקרו  (בעיקר חדו"א)סטודטים אשר לא למדו במסגרת אקדמית קורסי מתמטיקה

, יידרשו לבצע קורסי השלמה במקצועות 70שציום מוך מוומאקרו), או סטודטים אשר למדו קורסים אלו 

 אלה במסגרת התוכית. 

  בקשות לפטור ידוו לגופו של עיין*

  :מועדי קורסי ההשלמה
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  בית הספר למנהל עסקים
 תוכנית המנהלים

  יתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים (תשפ"ג, סמסטר ב') בימי שישי, בין  -מתמטיקה

 מרחוק. , בלמידה10:45-12:15, והתרגיל בין השעות 9:00-10:30השעות 

  יתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים (תשפ"ג, סמסטר ב') כקורס מתוקשב.  -מבוא לכלכלה

  .20:30-22:00התרגול במסגרתו יתקיים בימי שלישי, בין השעות 

  אופי התשלום? מהם

  שכר לימוד למחלקתיש לפות בושא זה 

  

 

  


