המחזור הקרוב יחל בסמסטר ב' תשפ"ב
-------------------------------------------------תוכנית  Executive MBAהינה תוכנית מנהלים לתואר שני של בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר
אילן .התוכנית הוקמה בשנת  1996ועד היום סיימו למעלה מ 30-מחזורים של התוכנית ,הכוללים למעלה מ1,000-
בוגרים .בוגרי התוכנית הגיעו לתפקידי מפתח רבים במשק.
תוכנית  Executive MBAנועדה להכשרת מנהלים ,מפקדים ואנשי מקצוע בכירים ,המעוניינים להתקדם לתואר
שני במנהל עסקים ולרכוש כלים מעשיים להצלחה בעולם הניהול והעסקים.
ההכשרה הניתנת בתוכניות מושתתת על גישה ניהולית אינטגרטיבית רב-תחומית ,הכוללת את הנושאים המרכזיים
הבאים :מימון ,שיווק ,מערכות מידע ,יזמות וחדשנות ,אסטרטגיה ,משאבי אנוש ,היבטים משפטיים וניהול משא
ומתן .הלימודים בתוכנית יוצרים חיבור בין תיאוריה ופרקטיקה ומקנים כלים המסייעים לפיתוח חשיבה ניהולית,
ולראיית הצרכים הנוכחיים והעתידיים של העולם העסקי והציבורי.
התואר המוענק למוסמכי התוכנית הינו תואר שני במנהל עסקים ) (MBAבתוכנית .EXECUTIVE MBA
הלימודים בתוכנית הינם ללא התמחות ובמסלול ללא תזה.
במסלול זה מושמים דגשים על נושאים רלוונטיים לניהול במגזר הציבורי.

משך הלימודים
הלימודים נמשכים כשנתיים –  6סמסטרים ברצף:
סמסטר ב' תשפ"ב ) 2.3.22עד (24.6.22
סמסטר קיץ תשפ"ב ) 8.8.22עד (23.9.22
סמסטר א' תשפ"ג ) 23.10.22עד (24.1.23
סמסטר ב' תשפ"ג ) 12.3.23עד (30.6.23
סמסטר קיץ תשפ"ג ) 6.8.23עד (149.23
סמסטר א' תשפ"ד – מרבית ההוראה תתקיים בלימוד מרחוק ) 18.10.23עד (21.1.24
*בין הסמסטרים מתקיימת תקופת בחינות.
*בלימודים בסמסטר הקיץ ,יתווספו ימי א' ללימודים ,בלמידה מרחוק.
*ייתכנו שינויים ומפגשים נוספים.

יום לימודים
ימי רביעי ,בין השעות  13:15עד .22:00
*קורס ההשלמה במתמטיקה לנדרשים יתקיים במהלך סמסטר ב' תשפ"ב בימי שישי ,בין השעות ,9:00-10:30
והתרגיל בין השעות  ,10:45-12:15בלמידה מרחוק.

היקף הלימודים
היקף התוכנית הינו  19קורסים סמסטריאליים ופרויקט גמר ,המקנים  42נק"ז .כמו כן ,ישנה חובת יהדות )בהיקף 4
נק"ז( ואנגלית.

מהקורסים הנלמדים בתוכנית
מנהיגות בניהול אנשים | ניהול חדשנות ויזמות | טיפוח מצוינות בשירות | חשבונאות פיננסית | עקרונות המימון |
מנהיגים בשירות הציבורי | מערכות מידע ניהוליות | כלכלה בינלאומית | משפט ציבורי | אסטרטגיה עסקית |
תקשורת וניהול | יסודות הסייבר | אסטרטגיה שיווקית וחדשנות דיגיטלית | היבטים משפטיים ופרקטיים בניהול
חברות | ניהול קונפליקטים ומשא ומתן | נדל"ן | משחק עסקים | אתיקה בעסקים ואחריות תאגידית | עקרונות
הניהול | פרויקט גמר
*ייתכנו שינויים.

תנאי קבלה
 .1תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בעולם בציון ממוצע מינימאלי של  76ומעלה
 .2ניסיון ניהולי/פיקודי/מקצועי משמעותי מוכח של  5שנים לפחות )במצטבר(
*מס' המקומות מוגבל )כ 90-סטודנטים במחזור(.
*הקבלה לתוכנית בהתאם לנתוני המועמדים ולסדר ההרשמה.

פטור ממבחן GMAT
המועמדים לתוכנית המנהלים אינם נדרשים בבחינת  .GMATפטור זה ניתן על סמך הניסיון הניהולי/פיקודי/מקצועי
הנדרש בתוכנית.

קורסי השלמה
סטודנטים אשר לא למדו במסגרת אקדמית קורסי מתמטיקה )בעיקר חדו"א( ומבוא לכלכלה )מיקרו ומאקרו( ,או
סטודנטים אשר למדו קורסים אלו ועברו למעלה מ 7-שנים מיום סיום לימודיהם ,יידרשו לבצע קורסי השלמה
במקצועות אלה במסגרת התוכנית .לבירורים נוספים ובחינת אפשרות לבחינת זכאות לפטור מקורסי ההשלמה על
סמך לימודים קודמים ,יש לפנות למזכירות התכנית במייל.
קורס מתמטיקה – יתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים )תשפ"ב ,סמסטר ב'( בימי שישי ,בין השעות 9:00-
 ,10:30והתרגיל בין השעות  ,10:45-12:15בלמידה מרחוק.
מבוא לכלכלה  -יתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים )תשפ"ב ,סמסטר ב'( כקורס מתוקשב .התרגול
במסגרתו יתקיים בימי רביעי ,בין השעות .15:00-16:30

עלות התוכנית
שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי.
הערכה :כ 35 -אלף  ₪לתואר ,כולל קורסי השלמה ותשלומים נלווים.

*בכל מקרה ,נתוני ונהלי מחלקת שכר לימוד והאוניברסיטה הם הקובעים.
*דמי הרישום ע"ס  ₪ 467אינם כלולים בשכר הלימוד.
*התוכנית אינה כוללת קורסים ושירותים מיוחדים.
לבירורים נוספים בנושא שכר לימוד:
Slimud.office@biu.ac.il
https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/tuition-masters-degree
למחשבון שכר הלימוד:
https://www2.biu.ac.il/tuition

יתרונות וייחודיות התוכנית
•
•
•
•
•
•
•

שילוב אידיאלי בין קריירה ללימודים מתקדמים:
יום לימודים אחד בשבוע .סמסטר אחרון היברידי – בלימוד מרחוק ברובו
פטור מGMAT-
תוכנית לימודים אינטגרטיבית הכוללת מגוון נושאים במנהל עסקים ,המשלבת בין תיאוריה ופרקטיקה
המתאימה למנהלים
בתוכנית מושם דגש על תכנים הרלוונטיים לניהול במגזר הציבורי
תוכנית המהווה קרקע פורייה ליצירת קשרים מקצועיים ובינאישיים  -לימודים בקבוצת מנהלים והשתייכות
לקהילת בוגרים איכותית
שכר לימוד אוניברסיטאי
תוכנית וותיקה ועתירת ניסיון באוניברסיטה מובילה

למידע נוסף וליצירת קשר:
מזכירות תכנית המנהלים  ,EMBAהמומלצת למגזר הציבורי:
 ,03-7363679מענה טלפוני :בימים א' ,ג' ,ד' – בין השעות  ,9-11בימים ב' ,ה' ,בין השעות .12-14
בית הספר למנהל עסקים  -בניין ) 504בתאום מראש(
https://mba.biu.ac.il/emba_public | emba.gov@biu.ac.il

האוניברסיטה רשאית לשנות את סדרי הקבלה ,תוכנית הלימודים )תכני הקורסים ,שמות המרצים המלמדים את
הקורס וכיו"ב( ,ומערכת הלימודים )כגון ,ביטול מגמת לימוד ,הכנסת שינויים בלוח זמני הקורסים וביטול קורסים(,
ובלבד שהללו לא יהיו כרוכים בשינוי המכסה הכוללת של שעות הלימוד כפי שהיו נהוגות בשנת לימודיו הראשונה
של התלמיד.

